


Зміст  Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  5. Інформація про рейтингове агентство X 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  7. Судові справи емітента  8. Штрафні санкції емітента  9. Опис бізнесу X 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 1) інформація про органи управління X 2) інформація про посадових осіб емітента X - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 2) інформація про розвиток емітента X 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 X - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X 4) звіт про корпоративне управління X - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X - інформація про наглядову раду X - інформація про виконавчий орган X - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X - повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 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) X 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 X 1) інформація про випуски акцій емітента X 2) інформація про облігації емітента  3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  4) інформація про похідні цінні папери емітента  5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 3) інформація про зобов'язання емітента X 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  26. Інформація вчинення значних правочинів  27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  29. Річна фінансова звітність X 30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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 X 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 X 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: ПрАТ "Харкiвенергозбут"  протягом 2018  року  не приймало участi у створеннi юридичних осiб.  Посада корпоративного секретаря вiдсутня. Фiлiали або  вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. Судовi справи за 2018 рiк вiдсутнi. У 2018 роцi штрафних санкцiй не було.  Посадовi особи акцiями ПрАТ "Харкiвенергозбут" не володiють. Iнформацiя про засновникiв.  Товариство створено на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" (протокол № 25 вiд 12.03.2018) шляхом видiлу з Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" i передачi йому частини майна, прав та обов'язкiв Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства про заснування Товариства (протокол № 1 вiд 30.05.2018).  Товариство є правонаступником Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" в частинi прав та обов'язкiв переданих йому майна, прав та обов'язкiв згiдно з розподiльним балансом, а також в частинi прав та обов'язкiв, що визначенi частиною 13 роздiлу XVIII "Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про ринок електричної енергiї". 



Iнформацiї про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй немає. Iнформацiї про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не має.  Iнформацiї про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов"язаних з голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй не має. Облiгацiї,   похiднi, борговi та iншi цiннi папери не випускалися.  Придбання  власних акцiй протягом звiтнього року не було. Звiт про стан нерухомостi не складається. Iнформацiї про наявнiсть у власностi працiвникiв товариства  (крiм акцiй) не має. В товариствi не має працiвникiв з пакетом акцiй понад 0,1% розмiру статутного капiталу. Дивiденди у 2018 роцi не виплачувалися. Значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв та вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю у 2018 роцi не було. Рiчної фiнансової звiтностi поручителя не iснує. Рiчна фiнансова звiтнiсть складається за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.  У наявностi Товариства не iснує акцiонерних або корпоративних договорiв, укладенi акцiонерами. У 2018 роцi не укладалися будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над товариством. У товариствi у 2018 роцi не iснує кредитних договорiв (договори позики). Iнформацiя згiдно пунктiв  36-45  вiдсутня, оскiльки компанiя протягом звiтнього року  не випускала iпотечних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 1. Повне найменування  Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" 2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)   3. Дата проведення державної реєстрації  07.06.2018 4. Територія (область)  Харківська обл. 5. Статутний капітал (грн)   5130815 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  65 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії  0 8. Середня кількість працівників (осіб)  2 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  35.14 - Торгiвля електроенергiєю  85.32 - Професiйно-технiчна освiта  49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт 10. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті  Акцiонерне товариство "Мегабанк" 2) МФО банку  351629 3) Поточний рахунок  2600413373 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті  д/н 5) МФО банку  д/н 6) Поточний рахунок  д/н  11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу) (за наявності) 1 2 3 4 5 35.14 505 19.06.2018 НКРЕКП  Опис Лiцензiя не має строку.  14. Інформація про рейтингове агентство Найменування рейтингового Ознака Дата визначення Рівень кредитного 



агентства рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) 
або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента 

рейтингу емітента або цінних паперів емітента 
1 2 3 4 ТОВ "РА Стандарт-Рейтинг" уповноважене рейтингове агентство Визначення рейтингової оцінки цінних паперів емітента 18.04.2019 

uaBВ 
 XI. Опис бізнесу Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ПрАТ "Харкiвенергозбут" засновано 30.05.2018 року в результатi видiлення з АТ "Харкiвобленерго". Органiзацiйна структура ПрАТ "Харкiвенергозбут" затверджена Наглядовою радою  13.11.2018  (Протокол № 1/2018)  та складається з: - пiдроздiлiв по роботi зi споживачами електричної енергiї  - пiдроздiлiв по популяризацiї i розвитку бiзнесу - пiдроздiлiв з адмiнiстративно-господарської дiяльностi  - центр обслуговування споживачiв -служба iнформацiйних технологiй - економiчних пiдроздiлiв - пiдроздiлiв з закупiвлi електричної енергiї - пiдроздiлiв з обробки платiжних документiв - пiдроздiлiв з охорони працi - юридичний пiдроздiл - регiональних центрiв обслуговування клiєнтiв у м. Харковi та Харкiвськiй областi Регiональнi центри обслуговування клiєнтiв  - 14 од., до складу яких входять 35 розрахунково-сервiсних центрiв: Мiськi: Харкiвський (Пiвнiчний РСЦ, Пiвденний РСЦ, Схiдний РСЦ, Холодногiрський РСЦ, Центральний РСЦ, Салтiвський РСЦ). Обласнi:  Балаклiйський (Балаклiйський РСЦ) Богодухiвський (Богодухiвський РСЦ, Краснокутський РСЦ) Вовчанський (Вовчанський РСЦ, Великобурлуцький РСЦ) Дергачiвський (Дергачiвський, Золочiвський РСЦ) Змiївський (Змiївський РСЦ) Iзюмський (Iзюмський РСЦ, Барвенкiвський РСЦ) Красноградський (Красноградский РСЦ, Кегичiвський РСЦ, Сахновщанський РСЦ, Зачепилiвський РСЦ) Куп'янський (Куп'янський РСЦ, Шевченкiвський РСЦ, Борiвський РСЦ, Дворiчанський РСЦ) Липецький (Липецький РСЦ) Лозiвський (Лозiвський РСЦ, Первомайський РСЦ, Близнюкiвський РСЦ) Люботинський (Люботинський РСЦ, Валкiвський РСЦ, Коломацький РСЦ) Мерефянський (Мерефянський РСЦ, Нововодолазький РСЦ) Чугуївський (Чугуївський РСЦ, Печенiзький РСЦ) 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 Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2018 роцi склала 3 особи, серед яких жiнки вiдсутнi, у т. ч. на керiвних посадах. Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 0,036 млн. грн. Для усiх кандидатiв на вакантну посаду створюються недискримiнацiйнi умови, прiоритетом є максимальна вiдповiднiсть посадовим вимогам та обов'язкам. ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" дотримується Конституцiї України та iнших нормативних актiв, що визначають права людини в повному обсязi.  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 ПрАТ "Харкiвенергозбут" не належить до будь-яких об"єднань.  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 Суспiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами не проводило.  Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили.  Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)  Фiнансова звiтнiсть Товариства здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ") Облiкова полiтика компанiї послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi, яка розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю, за винятком основних засобiв i фiнансових активiв, доступних для продажу, якi оцiнюються за переоцiненною та справедливої вартiстю, вiдповiдно.    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   Вiдповiдно до Статуту та на пiдставi отриманих лiцензiй Товариство здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть з передачi та постачання електроенергiї. Товариство займається поставкою та передачею електричної енергiї в мiстi Харковi та Харкiвськiй областi. Найкрупнiшими споживачами послуг Товариства є  КП "Харкiвводоканал", КП "Харкiвськi тепловi мережi",  ВАТ "Харкiвський тракторний завод", КП "Мicькелектротранс",   ДП "Завод iм. В.О.Малишева, ВАТ "ТУРБОАТОМ", ДП завод "Електроважмаш" та iншi  пiдприємства Харкова та областi. Регiон обслуговування є досить унiкальним в межах України внаслiдок значної концентрацiї, транспортних потокiв та великої щiльностi населення як у самому мiстi, так i у всiй областi. Бiля третини електроенергiї споживають бюджетнi органiзацiї та побутовi споживачi.   Лiцензiйна дiяльнiсть Товариства (передача та постачання електроенергiї) у 2018 роцi характеризується такими показниками:  У 2018 роцi ПрАТ "Харкiвенергозбут" здiйснювало дiяльнiсть з постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом. Корисний вiдпуск електроенергiї за 2018 рiк склав 0,147 млн. кВт*год. споживачу ТОВ "Торгiвельно-виробнича компанiя нафтогазового обладнання" на суму 0,313 млн. грн. з ПДВ. Вiдповiдно середньореалiзацiйна цiна склала 2,129 грн. з ПДВ.   Дебiторська заборгованiсть за 2018 рiк склала 3,258 млн.грн.   Товариство  вiдповiдно до норм чинного законодавства протягом 2018 року весь час проводить роботу, яка направлена на спонукання до належної та вчасної оплати за спожиту електричну енергiю вiдповiдно до умов дiючих договорiв на поставку електроенергiї.   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   У 2018 роцi придбань або вiдчуджень  основних засобiв не було.  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  Енергетичне обладнання на балансi Товариства у 2018 роцi було вiдсутнє. Iнвестицiйна програма вiдсутня. Товариство у 2018 роцi отримало в оренду основнi засоби - будiвлi, автомобiлi, меблi, кондицiонери та принтери.  В Товариствi у 2018 роцi не проводилася робота з природоохоронної дiяльностi та поводження з вiдходами. Також не проводилося нарахування та сплата зборiв за забруднення навколишнього природного середовища.      XII. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента   



 1. Iнформацiя про основнi засоби емiтента ( за залишковою вартiстю )    Найменування                                   Власнi основнi              Орендованi основнi              В т.ч. власнi основнi основних засобiв                              засоби (тис.грн.)              засоби (тис.грн.)                засоби , що знаходяться                             на вiдповiдальному                          зберiганнi в                   АТ "Харкiвобленерго"                             (тис.грн.)                 На початок   На кiнець       На початок   На кiнець       На початок       На кiнець              перiоду       перiоду           перiоду           перiоду      перiоду   перiоду  1.Виробничого призначення 0    11017                   0              0          0                11017 - будiвлi та споруди                0    7972                   0              0          0                7972 - машини та обладнання         0     918                   0              0          0                 918 - транспортнi засоби                0     523                      0              0          0                 523 - земельнi дiлянки                0     0                   0              0           0                   0 - iншi                                             0   1604                   0             0               0                 1604 2. Невиробничого призначення 0     0                   0             0                         0                   0 - будiвлi та споруди                0     0                   0             0                        0                  0 - машини та обладнання        0     0                   0              0           0                    0 - транспортнi засоби               0     0                  0             0                         0                   0 - земельнi дiлянки                0     0     0              0                        0                    0 - iнестицiйна нерухомiсть 0    0                 0             0                         0                   0 - iншi                                             0    0                 0              0          0                  0 Усього                                             0  11017                 0             0                        0                  11017  Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018 - 0 тис. грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2018 - 11017 тис. грн. Накопичений знос основних засобiв на початок 2018 року - 0 тис. грн. Накопичений знос основних засобiв на кiнець 2018 року - 2355 тис. грн.     Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Розвиток електроенергетики має вирiшальний вплив на стан економiки України. Метою соцiальної держави, якою вiдповiдно до Конституцiї є Україна, має бути забезпечення умов для зростання добробуту громадян. Однiєю з найважливiших складових добробуту в цивiлiзованих державах є забезпечення громадян i компанiй необхiдними енергоресурсами. Запорукою реалiзацiї цiєї мети має стати надiйне, економiчно об?рунтоване задоволення потреб населення й економiки в енергетичнiй енергiї. Забезпечення економiки та соцiальної сфери країни електричною енергiєю для потреб промисловостi,  житлово-комунальної, соцiально-культурної сфери, сiльського господарства  покладається на пiдприємства електроенергетики. Вiдповiдно до постанови Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 26.10.2018 №1268, на ПрАТ "Харкiвенергозбут" покладено виконання функцiй унiверсальної послуги на територiї Харкiвської областi. Датою реєстрацiї в Єдиному державному реєстрi про проведення державної реєстрацiї юридичної особи є 07.06.2018, але фактично ПрАТ <Харкiвенергозбут> розпочало свою дiяльнiсть з 01.01.2019. ПрАТ "Харкiвенергозбут" сьогоднi це:     - забезпечення електричною енергiєю 1234373 побутових споживачiв; 29874 малих непобутових споживачiв, 810 установ та органiзацiй, якi фiнансуються з державного/мiсцевого бюджетiв; 2215 споживачiв за вiльними цiнами. Для забезпечення комфортного та своєчасного обслуговування споживачiв на територiї м. Харкова та областi розташовано 35 районних розрахунково - сервiсних центрiв. 



Товариство з метою здiйснення дiяльностi з постачання електричної енергiї споживачу та постачання електричної енергiї постачальником унiверсальних послуг отримало доступ до електричних мереж оператора системи передачi - ДП "НЕК "Укренерго", операторiв системи розподiлу - АТ "Харкiвобленерго" та АТ "Укрзалiзниця". Разом з цим, на жаль, можна вiдзначити основнi  проблеми для сталого розвитку пiдприємства, а саме: - зростання конкуренцiї на роздрiбному ринку електричної енергiї в рамках європейської iнтеграцiї; - утворення єдиного постачальника електричної енергiї для побутових споживачiв з 01.07.2019 р. може призвести до виникнення глобального конкурента Постачальнику "унiверсальних послуг"; - ПрАТ "Харкiвенергозбут" не забезпечує друк та доставку рахункiв для побутових споживачiв та iнших документiв, пов'язаних з постачанням електричної енергiї, що збiльшує логiстичнi витрати Товариства; - вiдсутнiсть власних програмно - технiчних засобiв, що вимушує товариство використовувати  БД АТ "Харкiвобленерго" на договiрних засадах; - низька швидкiсть операцiйного обслуговування у регiональних - сервiсних центрах здебiльш з причин: - низького рiвня автоматизацiї i великої кiлькостi ручних операцiй; - кiлькостi операцiйних вiкон центру обслуговування споживачiв не вiдображає операцiйного навантаження; - парк автомобiльної технiки, отриманий за розподiльним балансом, морально та фiзично застарiлий; - регульованiстю тарифу на "унiверсальну послугу", практично, унеможливлює застосування цiнової сегментацiї ринку. -  низький рiвень комп'ютеризацiї вiддiлень i низький рiвень розвитку IТ - iнфраструктури. Дана ситуацiя не дозволить швидко автоматизувати ручнi операцiї й пiдняти якiсть операцiйного обслуговування споживачiв (швидкiсть, зручнiсть, iнформацiйна пiдтримка); - вiдсутнiсть досвiду та автоматизованих операцiй забезпечення погодинних розрахункiв iз споживачами; - вiдсутнiсть власної кур'єрської системи доставки.  Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi здiйснюється за рахунок власних коштiв, отриманих вiд продажу електроенергiї за вiльними цiнами та тарифом на унiверсальну послугу.  Полiтика фiнансування включає методи та iнструменти короткострокового планування (бюджетування), середньострокового планування (фiнансовий план на рiк, iнвестицiйна програма на рiк). Фiнансовий план Товариства затверджується уповноваженим органом (на дату складання звiту - Фондом державного майна України), Iнвестицiйна програма - є часткою фiнансового плану Товариства.      Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї Харкiвської обл. та на територiї здiйснення господарської дiяльностi операторами системи розподiлу / передачi АТ "Укрзалiзниця", ДП "Укренерго". Законодавство, що впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Компанiї можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi.    



Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів У 2018 роцi не було укладених, але не виконаних договорiв.  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) У вiдповiдь на Вашу службову записку б/н та дати стосовно надання iнформацiї щодо стратегiї подальшої дiяльностi емiтента щонайменше на рiк (щодо розширення виробництва, реконструкцiї, полiпшення фiнансового плану, опис iстотних факторiв, яку можуть вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому) з метою складання рiчної звiтностi за 2018 рiк повiдомляємо наступне. Запорукою успiшного розвитку будь-якого пiдприємства є зростання обсягiв виробництва товарiв, робiт або послуг при одночасному зменшеннi вартостi їх створення. Вiдповiдно, успiх ПрАТ "Харкiвенергозбут" залежить вiд збiльшення обсягiв наданих послуг, зменшення їх собiвартостi з урахуванням високого рiвня якостi послуг електропостачання. Модель iнтенсивного зростання обсягiв за рахунок надання високого рiвня якостi послуг електропостачання - найбiльш складна з точки зору реалiзацiї та вимагає iстотних фiнансових i управлiнських зусиль. Однак саме вона дасть змогу забезпечити довгостроковий розвиток бiзнесу. Мiсiєю товариства має стати створення сучасної енергопостачальної компанiї, девiзом якої є <Задоволений споживач - найвища цiннiсть>. Основними критерiями енергопостачальної компанiї є:     - безперервнiсть електропостачання;     - вiдсутнiсть протирiч;     - прозора цiна;     - стандарти якостi електропостачання;     - якiсний сервiс. Враховуючи аналiз сильних i слабких сторiн пiдприємства та пам'ятаючи основнi критерiї енергопостачальної компанiї, сформовано стратегiчнi цiлi для           ПрАТ "Харкiвенергозбут":     - Максимальне застосування передового досвiду i технологiй.     - Автоматизацiя бiзнес-процесiв, спрощення внутрiшнiх процедур та регламентiв.     - Конкурентна цiна на послуги з урахуванням високого рiвня сервiсу.     - Надання достатнiх повноважень персоналу з одночасним пiдвищенням вiдповiдальностi.     - Задоволення iснуючих та можливих потреб клiєнтiв.     - Кращий серед конкурентiв клiєнтський сервiс. Досягнення визначених стратегiчних цiлей потребує реалiзацiї вiдповiдних заходiв. Їх групування та систематизацiя обумовлюють необхiднi реформи, а саме:     1) Реформування системи управлiння та структури Товариства.     2) Автоматизацiя виробництва та впровадження IТ-технологiй.     3) Розвиток iнфраструктури.     4) Створення нових послуг та сервiсiв.     5) Реформа кадрового потенцiалу. Кожна iз вищезазначених реформ формує свiй набiр стратегiчних цiлей.     1) Реформування системи управлiння та структури Товариства передбачає проведення:     - централiзацiї управлiнських функцiй через IТ - рiшення;     - оптимiзацiї органiзацiйної структури, введення системи макрорегiонiв;     - створення нових бiзнес-одиниць для прискореного розвитку високодохiдних бiзнес-сегментiв (аналiтичний вiддiл, вiддiл роботи з побутовими споживачами).     2) Автоматизацiя виробництва та впровадження IТ - технологiй:     - автоматизацiю робочих мiсць регiональних сервiсних центрiв першочергово; 



    - автоматизацiю виробничих процесiв проведення розрахункiв, а саме приймання заяв, звернень, обмiну та доставки рахункiв, актiв приймання-передачi, звiряння розрахункiв;     - формування єдиної мультисервiсної корпоративної iнформацiйно- комунiкацiйної мережi;     - створення власної бiлiнгової системи та БД;     - впровадження sms - iнформування споживачiв.     -  створення повнофункцiонального особистого кабiнету на власнiй Internet - площини для надання послуг з постачання електричної енергiї.     3) Розвиток iнфраструктури є:     - забезпечення ефективної роботи регiональних сервiсних центрiв;     - оновлення автопарку та iнших основних фондiв Товариства;     - оптимiзацiя використання непрофiльних активiв.     4) Створення нових послуг та сервiсiв передбачає:     - реалiзацiю стратегiї електропостачальної компанiї;     - розширення географiї вже започаткованих послуг: постачання електричної енергiї за вiльними цiнами;     - поглиблення функцiоналу власного Call - центру;     - поглиблення функцiоналу iнформацiйно-консультацiйного центру;     - реалiзацiя функцiї "Єдиного вiкна".     5) Реформа кадрового потенцiалу включає проведення:     - реформування стратегiчних функцiй HR та системи оцiнки та мотивацiї персоналу;     - впровадження ключових показникiв ефективностi.  З метою пiдвищення безпеки, надiйностi та якостi послуг з постачання електричної енергiї, системи менеджменту, а також побудови виробничих процесiв з максимально ефективним використанням ресурсiв, необхiдне впровадження стандартiв Мiжнародної органiзацiї зi стандартизацiї (ISO). З метою забезпечення комплексного пiдходу до наближення якостi роботи пiдприємства до Мiжнародних стандартiв ISO9001 та ISO26000,  ПрАТ "Харкiвенергозбут" необхiдно залучити вiдповiдних зовнiшнiх консультантiв, експертiв до пiдготовки розширеного плану заходiв.  Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік У 2018 роцi ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" не проводило дослiджень та не здiйснювала iнновацiйну дiяльнiсть.  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 Iнформацiї не має.  IV. Інформація про органи управління Орган управління Структура Персональний склад Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Дирекцiя 
1. Загальнi збори акцiонерiв: Голова зборiв, Секретар зборiв, акцiонери.  2. Наглядова рада: Голова Наглядової ради, Заступник Голови нагдядової ради, Секретар Наглядової ради, член 

Наглядова рада Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Законом України "Про акцiонернi товариства" (надалi - Закон), 



Наглядової ради.  3. Дирекцiя: в.о. генерального директора, Секретар Дирекцiї, член Дирекцiї 
Статутом Товариства (надалi - Статут), контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Склад Наглядової ради Товариства: 1. Уманська Олена Петрiвна - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Меридiан" - 245 674 700 голосiв, що склало 32,93% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 2. Андрiєнко Полiна Григорiвна - представник  акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України - 250 134 373 голосiв, що склало 33,53% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 3. Гриненко Рита Леонiдiвна - представник акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України - 250 134 372 голосiв, що склало 33,53% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. 4. Дяченко Юрiй Борисович - Секретар Наглядової ради Товариства, який не є членом Наглядової ради Товариства. Акцiями Товариства не володiє.  Персональний склад виконавчого органу та його змiна за рiк: 1. Кудзiєв Михайло Вiкторович  - з 30.05.2018  в.о. генерального директора   вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1), 11.12.2018 вiдповiдно до рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 2/2018) припинено повноваження виконувача обов'язки генерального директора  ПрАТ "Харкiвенергозбут". 2. Дяченко Юрiй Борисович - з 13.11.2018  секретар Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 1/2018) , член дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол №1/2018). З 11.12.2018 в. о. генерального директора  (член Дирекцiї 



Товариства) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 2/2018). 3. Костiн Геннадiй Миколайович - з 13.11.2018 член дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол №1/2018).   V. Інформація про посадових осіб емітента 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 1) Посада  Член дирекцiї (в.о. генерального директора) ПрАТ "Харкiвенергозбут" 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Кудзiєв Михайло Вiкторович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1971 5) Освіта  1. Запорiзький машинобудiвний iнститут iм. В.Я. Чубаря (1993 р).  2. Запорiзький державний технiчний унiверситет (1997 р).  3. Запорiзький державний технiчний унiверситет (2017р) 6) Стаж роботи (років)  25 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, Заступник начальника служби, Служба експлуатацiї приладiв i систем облiку АК "Харкiвобленерго" 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  13.11.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Кудзiєв М.В. 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв товариства був обраний в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут". Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 № 1/2018 отриманого товариством 19.11.2018 вх. №34, прийняте рiшення :обрати персональний склад Дирекцiї товариства, а саме: Кудзiєва Михайла Вiкторовича. Кудзiєв М.В. - в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут", член дирекцiї товариства  - часткою у статутному капiталi товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймав посади: - 29.11.2017 - 11.06.2018 - Заступник начальника служби, Служба експлуатацiї приладiв i систем облiку АК "Харкiвобленерго"; - 12.06.2018 - 11.12.2018 - в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут"(Член дирекцiї). Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 11.12.2018 № 2/2018, отриманого товариством 13.12.2018 вх. №74, прийняте рiшення: припинити з 11.12.2018 повноваження члена Дирекцiї товариства - в.о. Генерального директора - Кудзiєва М.В. та розiрвати укладений з ним контракт вiд 19.11.2018 р.  Замiсть в.о.генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут" Кудзiєва М.В. обрано в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут" Дяченко Юрiя Борисовича.  1) Посада  Секретар дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" 



2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Костiн Геннадiй Миколайович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1963 5) Освіта  Харкiвський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут iм. В.I.Ленiна (1991р) 6) Стаж роботи (років)  39 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  ПАТ "Українська залiзниця", д/н, Електромеханiк, виробничий пiдроздiл "Харкiвська дистанцiя електропостачання" Регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця" 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  19.11.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 № 1/2018 отриманого товариством 19.11.2018 вх. №34, прийняте рiшення :обрати персональний склад Дирекцiї товариства, а саме: Костiна Геннадiя Миколайовича. Членом дирекцiї обраний до припинення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймав посади: - 01.11.2002 - 30.05.2017 - головний iнженер, в.о. начальника, начальник Харкiвське регiональне вiддiлення фiлiї "Енергозбут"ПАТ "Укрзалiзниця"; - 07.06.2017 - 13.11.2018 - Електромеханiк, виробничий пiдроздiл "Харкiвська дистанцiя електропостачання" Регiональної фiлiї "Пiвденна залiзниця" ПАТ "Українська залiзниця". Вiдповiдно до рiшення Дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 19.11.2018 (протокол №1) призначено Секретарем Дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" члена дирекцiї товариства Костiна Геннадiя Миколайовича.  1) Посада  Член дирекцiї (в.о. генерального директора) ПрАТ "Харкiвенергозбут" 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Дяченко Юрiй Борисович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1989 5) Освіта  Харкiвська нацiональна академiя мiського господарства (2010р) 6) Стаж роботи (років)  9 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  АК "Харкiвобленерго", 00131954, Заступник генерального директора з загальних питань  (член дирекцiї) ПрАТ"Харкiвенергозбут" 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  11.12.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 № 1/2018 отриманого товариством 19.11.2018 вх. №34, прийняте рiшення :обрати персональний склад Дирекцiї товариства, а саме: Дяченка Юрiя Борисовича. Членом дирекцiї обраний до 



припинення повноважень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймав посади: - 07.04.2014 - 03.08.2015 - заступник начальника РВЕ, Красноградське РВЕ АК "Харкiвобленерго"; - 04.08.2015 - 31.08.2018 - заступник начальника РВЕ, Пiвденне РВЕ АК "Харкiвобленерго"; - 01.09.2018 - 11.12.2018 - старший iнспектор з контролю та облiку електроенергiї, Пiвденне районне вiддiлення АТ "Харкiвобленерго"; - 12.12.2018 - по цей час - в.о. генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут". Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 (протокол №1/2018) обрано членом Дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут". Дяченко Ю.Б. обрано Секретарем Наглядової ради товариства. Секретар Наглядової ради товариства не є посадовою особою. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 11.12.2018 № 2/2018, отриманого товариством 13.12.2018 вх. №74, прийняте рiшення: обрати з 12.12.2018 в.о.генерального директора Дяченка Юрiя Борисовича (члена дирекцiї). Дяченка Ю.Б. обрано в.о.генерального директора ПрАТ "Харкiвенергозбут" замiсть припинившого повноваження в.о.генерального директора товариства Кудзiєва М.В.  1) Посада  Голова Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Андрiєнко Полiна Григорiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1971 5) Освіта  Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка (1996р. та 1999р.) 6) Стаж роботи (років)  28 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  Фонд державного майна України, д/н, Головний спецiалiст 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  13.11.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Андрiєнко Полiна Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посади: - 15.09.2014 - 07.05.2015 - головний спецiалiст вiддiлу нормативного та законодавчого забезпечення Управлiння з питань договiрного менеджменту Фонду державного майна України; - 08.05.2015 - 02.08.2015 - головний спецiалiст вiддiлу по роботi з органами управлiння господарських товариств Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння ФДМУ; - 03.08.2015 - 18.10.2015 - головний спецiалiст вiддiлу iнформацiйного та рекламного забезпечення органiзацiї продажу об"єктiв за конкурсом Управлiння з питань бiржової дiяльностi та конкурсного продажу Департаменту конкурентних продажiв об"єктiв приватизацiї ФДМУ.; - 19.10.2015 - 14.03.2016 - головний спецiалiст вiддiлу з питань координацiї органiв управлiння товариств Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин ФДМУ; - 15.03.2016 - 28.04.2016 - головний спецiалiст вiддiлу координацiї дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави департаменту управлiння корпоративними правами держави ФДМУ; 



- 29.04.2016 - по цей час - головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Андрiєнко П.Г. 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  була обрана до складу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут", як представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є власником 65,0% акцiй товариства.  Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх.№ 34, прийняте рiшення: обрати Андрiєнко П.Г. Головою Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут".  1) Посада  Заступник голови Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Гриненко Рита Леонiдiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1963 5) Освіта  1. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка (1985). 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет (2003р). 6) Стаж роботи (років)  38 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  Фонд державного майна України, д/н, Головний спецiалiст 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  13.11.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Гриненко Рита Леонiдiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посади: - 16.07.2015 - 14.03.2016 - головний спецiалiст Управлiння з питань корпоративних вiдносин Департаменту договiрного менеджменту, мiждержавних майнових та корпоративних вiдносин Фонду державного майна України; - 15.03.2016 - 28.04.2016 - головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння корпоративними правами держави ФДМУ; - 29.04.2016 - по цей час - головний спецiалiст  Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУ. Гриненко Р.Л. 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  була обрана до складу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут", як представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є власником 65,0% акцiй товариства.  Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради  ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 13.11.2018 № 1/2018, отриманого товариством 19.11.2018 вх.№ 34, прийняте рiшення: обрати Андрiєнко П.Г. заступником голови Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут".  1) Посада  Член Наглядової  ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Уманська Олена Петрiвна 



3) Ідентифікаційний код юридичної особи  д/н 4) Рік народження  1963 5) Освіта  1. Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут" (1986 р.). 2. Київський нацiональний економiчний унiверситет iменi Вадима Гетьмана (2011 р.) 6) Стаж роботи (років)  33 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав  ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент", д/н, Генеральний директор 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)  30.05.2018, обрано До переобрання 9) Опис  Уманська Олена Петрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась. Протягом останнiх п"яти рокiв обiймала посади: - 22..04.2011 - 31.10.2016 - директор ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"; - 01.11.2016 - по цей час - генеральний директор ТОВ "КУА "Сварог Ессет Менеджмент". Уманська О.П. 30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв  ПрАТ "Харкiвенергозбут"  була обрана до складу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут", як представник акцiонера товариства, юридичної особи - ТОВ "Фондова компанiя "Меридiан", що є власником 5 454 324 шт. простих iменних  акцiй  товариства.   3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  Кудзiєву М.В. було виплачено  1229,90 грн.  за компенсацiю щорiчної вiдпустки за 2018 рiк.  VII. Звіт керівництва (звіт про управління)  1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента Нинi загальний технiчний стан електроенергетики України незадовiльний. Це пов'язано з тим, що впродовж десятилiть не проводилася модернiзацiя теплоенергетичного господарства. Внаслiдок цього понад 20% енергетичного устаткування повнiстю зношене, а 70% обладнання виробило свiй ресурс. Розглянуто сучасний стан енергетики України i перспективи її розвитку на найближчий перiод. Проблеми полiтичного i економiчного характеру загальмували розвиток енергетики, що призвело до зниження виробництва електроенергiї. Гостро постала проблема забезпечення ТЕС України вугiллям антрацитової групи. На сьогоднi головними завданнями енергетики є модернiзацiя та реконструкцiя теплових станцiй, подовження термiну експлуатацiї атомних електростанцiй, зниження рiвня шкiдливих викидiв в атмосферу, впровадження iнновацiйних технологiй, зменшення втрат енергiї, а також розвиток малої енергетики. Одним з основних рушiйних мотивiв розвитку енергетики в перiод 2030-2050 рр. є запобiгання глобальним змiнам клiмату за рахунок планомiрного зниження викидiв парникових газiв. Ключовими напрямами вирiшення даної задачi послужать iнновацiйнi технологiї теплової енергетики. Вони дозволять зменшити споживання викопного палива, особливо вугiлля, з одночасним зменшенням викидiв шкiдливих i парникових газiв. До найбiльш перспективних напрямiв розвитку теплової енергетики вiдносять розвиток паротурбiнних ТЕС на ультранадкритичнi параметри пари i створення електростанцiй комбiнованого циклу з внутрiшньоцикловою газифiкацiєю вугiлля.  



2. Інформація про розвиток емітента                 ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" вживає заходи щодо мiнiмiзацiї впливу дiяльностi пiдприємства на навколишнє середовище та забезпечує комплексне використання матерiально-сировинних ресурсiв.  ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" вживає вичерпних заходiв щодо рацiонального використання води впродовж трудового циклу. Усi санiтарно-технiчнi кiмнати обладнанi якiсними змiшувачами води, що упереджують втрати та нерацiональне використання водних ресурсiв. Використання води здiйснюється лише з метою забезпечення санiтарно-гiгiєнiчних  та технiчних норм  На виконання ЗУ "Про вiдходи" ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ"  планує укласти договори на утилiзацiю небезпечних вiдходiв (акумулятори, ртутнi лампи, тощо) з товариствами, що мають вiдповiднi лiцензiї.  ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" не має виробничих майстерень, дiяльнiсть яких призводить до викидiв в атмосферне повiтря.   Шляхом придбання енергозберiгаючих електричних ламп, ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" забезпечує економне споживання електричної енергiї.  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, зокрема інформацію про: Дерективи або правочини щодо похiдних цiнних паперiв товариством не укладалися.  1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування Вiдсутня  2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків Утворення єдиного постачальника електричної енергiї для побутових споживачiв з 01.07.2019, може призвести до виникнення глобального конкурента постачальнику "унiверсальних послуг".   4. Звіт про корпоративне управління: 1) посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Iнформацiя про дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року не надається, оскiльки принципи чи кодекс корпоративного управлiння Товариства не приймався (не затверджувався). Корпоративний кодекс Товариства розроблений та буде винесений окремим питанням до порядку денного  рiчних Загальних  зборiв  акцiонерiв.   кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати  вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги  2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 



кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)  чергові позачергові Вид загальних зборів X  Дата проведення 30.05.2018 Кворум зборів 97,83 Опис У 2018 роцi було проведено однi загальнi збори акцiонерiв.  30.05.2018 року загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут"  (протокол № 1) було прийнято рiшення про створення нового акцiонерного товариства ПрАТ "Харкiвенергозбут". Основними причинами проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв було: - виконанням пункту 13 Роздiлу ХVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок електричної енергiї" щодо обов'язку вертикально iнтегрованого суб'єкту господарювання вжити заходи для вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї шляхом створення вiдповiдних суб'єктiв господарювання, шляхом видiлу з АТ "Харкiвобленерго" нового акцiонерного товариства - електропостачальника. Реєстрацiю на загальних зборах акцiонерiв здiйснювала реєстрацiйна комiсiя. Голосування з питань порядку денного вiдбувалося у спосiб таємного голосування (бюлетенями). Були розглянутi такi питання 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання Голови та Секретаря загальних зборiв Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) загальних зборiв Товариства. 4. Про заснування нового акцiонерного товариства, створюваного в результатi видiлу. 5. Про затвердження Статуту Товариства. 6. Про утворення органiв Товариства. 7. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 8. Про обрання виконуючого обов'язки Генерального директора Товариства та уповноваження його на здiйснення всiх дiй, пов'язаних зi створенням Товариства внаслiдок видiлу. Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут" були призначенi на 30 травня 2018 року рiшенням Наглядової ради АК "Харкiвобленерго" вiд 04.05.2018 року (протокол № 8/2018) вiдповiдно до вимог п.9 "Прикiнцевих та перехiдних положень" Закону Українип "Про акцiонернi товариства"  на виконання п. 13 роздiлу ХVII "Прикiнцевих та перехiдних положень" Закону України "Про ринок електричної енергiї".   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?  Так Ні Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  



Акціонери  X Депозитарна установа  X Інше (зазначити)   Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  Так Ні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій  X  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?  Так Ні Підняттям карток  X Бюлетенями (таємне голосування) X  Підняттям рук  X Інше (зазначити)   Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?  Так Ні Реорганізація  X Додатковий випуск акцій  X Унесення змін до статуту  X Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X  Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше (зазначити) 

На виконання пункту 13 Роздiлу ХVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок електричної енергiї" щодо обов'язку вертикально iнтегрованого суб'єкту господарювання вжити заходи для вiдокремлення оператора системи розподiлу вiд виробництва, передачi, постачання електричної енергiї шляхом створення вiдповiдних суб'єктiв господарювання, шляхом видiлу з АТ "Харкiвобленерго" нового акцiонерного товариства - електропостачальника.  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні  У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 



 Так Ні Наглядова рада  X Виконавчий орган  X Ревізійна комісія (ревізор)  X Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства   
Інше (зазначити)   У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:   У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:   4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента  Склад наглядової ради (за наявності)?  Кількість осіб членів наглядової ради - акціонерів 0 членів наглядової ради - представників акціонерів 3 членів наглядової ради - незалежних директорів 0  Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?  Так Ні З питань аудиту  X З питань призначень  X З винагород  X Інше (зазначити) У 2018 роцi не створено комiтетiв Наглядової ради.  Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:   Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:   Персональний склад наглядової ради   Незалежний член Прізвище, ім'я, по батькові Посада Так Ні Уманська Олена Петрiвна Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  х Андрiєнко Полiна Григорiвна Голова Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  х Гриненко Рита Леонiдiвна Заступник Голови Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  х 
Дяченко Юрiй Борисович Секретар Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут"  х  



Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  Так Ні Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X Знання у сфері фінансів і менеджменту  X Особисті якості (чесність, відповідальність)  X Відсутність конфлікту інтересів  X Граничний вік  X Відсутні будь-які вимоги X  Інше (зазначити)   X  Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  Так Ні Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками  X Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)  X Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена  X Інше (зазначити)   Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень На протязi звiтного перiоду вiдбулося 3 засiдання наглядової ради на яких вирiшувались такi питання:  - обрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та Секретаря Наглядової ради Товариства; - затвердження органiзацiйної структури Товариства; - обрання персонального складу Дирекцiї Товариства, затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди; - про iнiцiювання проведення аудиторської перевiрки промiжної фiнансової звiтностi Товариства; - обрання аудитора Товариства для проведення аудиторської перевiрки промiжної фiнансової звiтностi Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з такими аудитором, встановлення розмiру оплати його послуг; - припинення повноважень члена Дирекцiї Товариства  - в.о Генерального директора; - обрання в. о Генерального директора Товариства; - про внутрiшнi положення Товариства; - прийняття рiшення про обрання депозитарної установи, яка надаватиме Товариству депозитарнi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься  з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - визначення способу подання повiдомлення акцiонерам Товариства про обрання депозитарної  установи.  



Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  Так Ні Винагорода є фіксованою сумою  X Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій  X Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X Члени наглядової ради не отримують винагороди X  Інше (запишіть)   Інформація про виконавчий орган  Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки Персональний склад виконавчого органу та його змiна за 2018 рiк:  1. Кудзiєв Михайло Вiкторович  - з 30.05.2018  в.о. генерального директора   вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 1), 11.12.2018 вiдповiдно до рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 2/2018) припинено повноваження виконувача обов'язки генерального директора  ПрАТ "Харкiвенергозбут".  2. Дяченко Юрiй Борисович - з 13.11.2018  секретар Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол № 1/2018) , член дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол №1/2018). З 11.12.2018 в. о. генерального директора  (член Дирекцiї Товариства) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради товариства (протокол № 2/2018).  3. Костiн Геннадiй Миколайович - з 13.11.2018 член дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (протокол №1/2018).   

Компетенцiя Дирекцiї: (1) Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання. (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства. (4) Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства. (5) Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання. (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi. (7) За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. (8) Розробляє та затверджує будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за 



винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. (9) Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори. (10) Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства.  (11) Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї. (12) Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. (13) За погодженням iз Наглядовою радою приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв 



Товариства. (14) Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. (15) Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства. (16) Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.  (17) Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. (18) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство. (19) Пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймає рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб. (20) Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.  (21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення 



правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою. (22) Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства.  (23) Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами. (24) Забезпечує ефективне використання активiв Товариства.  (25) Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства.  (26) Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. (27) Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.  Генеральний директор зобов'язаний: (1) Виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв, Наглядової ради, прийнятi в межах повноважень та компетенцiї, встановленої цим Статутом. (2) Дотримуватися вимог Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства, укладеного з ним трудового договору (контракту). (3) Дiяти в iнтересах Товариства, здiйснювати свої права та виконувати обов'язки у вiдношеннi до Товариства розумно та добросовiсно. (4) Не розголошувати iнформацiю, яка включає службову або комерцiйну таємницю Товариства, конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, не використовувати та не передавати iншим особам iнформацiю, яка стала йому вiдомою про дiяльнiсть Товариства, та яка може певним чином мати вплив на дiлову репутацiю Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним 



законодавством. (5) Своєчасно доводити до вiдома Наглядової ради iнформацiю щодо юридичних осiб, у яких вiн володiє 10 (десятьма) та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, обiймає посади в органах управлiння iнших юридичних осiб, а також про правочини Товариства, що здiйснюються, або такi, що будуть здiйсненi у майбутньому, та щодо яких вiн може бути визнаний заiнтересованою особою.  Опис Генеральний директор несе вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi заподiянi Товариству його винними дiями (бездiяльнiстю), якщо iншi пiдстави та мiра вiдповiдальностi не встановленi чинним законодавством України.  5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0  Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
 Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган 

Не належить до компетенції жодного органу Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) ні так так ні Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні ні ні Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету ні так ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні Визначення розміру винагороди для голови ні так ні ні 



та членів виконавчого органу Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради ні ні так ні Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні ні ні так Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні ні  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так  Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні  Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  Так Ні Положення про загальні збори акціонерів  X Положення про наглядову раду  X Положення про виконавчий орган  X Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X Положення про акції акціонерного товариства  X Положення про порядок розподілу прибутку  X Інше (запишіть)   Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства? 

Інформація про діяльність акціонерного товариства 
Інформація розповсюджується на загальних зборах 

Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 

Копії документів надаються на запит акціонера 

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства 



через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Фінансова звітність, результати діяльності ні ні ні ні так Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні ні так так ні 
Інформація про склад органів управління товариства ні так так так так Статут та внутрішні документи ні ні так ні так Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні ні ні так Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні 

 Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так  Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?  Так Ні Не проводились взагалі  X Менше ніж раз на рік  X Раз на рік X  Частіше ніж раз на рік  X  Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?  Так Ні Загальні збори акціонерів  X Наглядова рада X  Виконавчий орган  X Інше  



(зазначити)  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?  Так Ні З власної ініціативи  X За дорученням загальних зборів  X За дорученням наглядової ради  X За зверненням виконавчого органу  X На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів  X Інше (зазначити) У 2018 роцi не iснувало Ревiзiйної комiсiй в ПрАТ "Харкiвенергозбут"  6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  

№ з/п 
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу) 

1 Фонд державного майна України 00032945 65,001 2 Garensia Enterprises Limited 251633 29,79  7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження 0 0 В 2018 роцi не було нiяких обмежень прав у частi та голосування акцiонерiв на загальних зборах ПрАТ "Харкiвенергозбут". Всi акцiонери у яких були голосуючi акцiї мали право 
 



проголосувати на загальних зборах Товариства.  8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення У 2018 роцi  посадовими особами ПрАТ "Харкiвенергозбут" є члени: - Наглядової ради; - Дирекцiї; - Головний бухгалтер. Порядок призначення та звiльнення Наглядової ради:  1. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осiб, включаючи Голову Наглядової ради. 2. Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв шляхом кумулятивного голосування на строк 3 роки. У разi не обрання нового складу Наглядової ради по закiнченню трирiчного строку, повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв, на яких, у тому числi, буде обраний новий склад Наглядової ради. 3. Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. 4. Членом Наглядової ради може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом Ревiзiйної комiсiї. 5. До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв) та/або Незалежнi директори. 6. Пiд час обрання членiв Наглядової ради разом з iнформацiєю про кожного кандидата (прiзвище, iм'я, по батьковi акцiонера, розмiр пакета акцiй, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетенi для кумулятивного голосування зазначається iнформацiя про те, чи є такий кандидат акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв (iз зазначенням iнформацiї про цього акцiонера або акцiонерiв) або чи є вiн Незалежним директором. 7. Обрання членiв Наглядової ради на Загальних зборах здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, вiдповiдно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всiх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акцiонер має право вiддати належнi йому голоси повнiстю за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера помножується на кiлькiсть членiв Наглядової ради. Пiдрахованi у такий спосiб голоси складають загальну кумулятивну кiлькiсть голосiв акцiонера, якими вiн може розпоряджатися пiд час проведення кумулятивного голосування за обрання членiв Наглядової ради. Кожна голосуюча акцiя пiд час проведення кумулятивного голосування надає право акцiонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися пiд час голосування кумулятивними голосами у кiлькостi, що вiдповiдає загальному кiлькiсному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства. 8. Кожен акцiонер Товариства (уповноважений представник акцiонера) має право у строки, передбаченi цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирiшення питання про обрання членiв Наглядової ради. 9. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Товариство. 10. Списки кандидатур осiб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенiв на голосування, якi видаються Реєстрацiйною комiсiєю акцiонерам (їх уповноваженим представникам) пiд час реєстрацiї на Загальнi збори. При проведеннi кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членiв Наглядової ради учасники Загальних зборiв (акцiонери або їх уповноваженi представники) напроти прiзвища (назви) кожного 



кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кiлькiсть голосiв, яку вони вiддають iз своєї загальної кумулятивної кiлькостi голосiв за вiдповiдного (вiдповiдних) кандидата (кандидатiв). Загальна кiлькiсть голосiв, що вiдданi акцiонером (його представником) за одного або кiлькох кандидатiв не може перевищувати загальної кумулятивної кiлькостi голосiв, що належать такому акцiонеру. 11. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв Товариства порiвняно з iншими кандидатами. При пiдрахунку кумулятивних голосiв, вiдданих за кандидатiв у члени Наглядової ради, мають значення та пiдлягають урахуванню тiльки кумулятивнi голоси, вiдданi за вiдповiдного кандидата. 12. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Наглядової ради. 13. Повноваження члена Наглядової ради за рiшенням Загальних зборiв можуть бути припиненi достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разi рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради приймається Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 14. Положення п. 17.7 цього Статуту не застосовується до права акцiонера (акцiонерiв), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замiнити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акцiонера або групи акцiонерiв вiдповiдно, може бути замiнений таким акцiонером або групою акцiонерiв у будь-який час. 15. Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 16. Повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонера повинно мiстити iнформацiю про нового члена Наглядової ради, який призначається на замiну вiдкликаного (прiзвище, iм'я, по батьковi (найменування) акцiонера (акцiонерiв), розмiр пакета акцiй, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повiдомлення направляється акцiонером (акцiонерами) рекомендованим поштовим вiдправленнями на адресу мiсцезнаходження Товариства. Таке письмове повiдомлення розмiщується Товариством на власному веб-сайтi протягом одного робочого дня пiсля його отримання Товариством. 17. Акцiонер (акцiонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. 18. Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:  - За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi.  - В разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я.  - В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради.  - В разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.  - У разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера. - У разi надання про себе завiдомо недостовiрної iнформацiї пiд час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи дiючим законодавством виключається можливiсть виконання такою особою обов'язкiв члена Наглядової ради. - У разi якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, визначеним пунктом 101 статтi 2 Закону України "Про акцiонернi товариства". У разi настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої 



повноваження шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення Товариству. 19. Дiя договору мiж Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється одночасно з припиненням повноважень члена Наглядової ради Товариства. 20. Роботу Наглядової ради органiзовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством. 21. У випадку вiдсутностi Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради. 22. У разi вiдсутностi (не обрання) Голови та Заступника Голови Наглядової ради функцiї Голови Наглядової ради виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засiдання Наглядової ради члени Наглядової ради. 23. Документообiг Наглядової ради, складання протоколiв та iнших документiв Наглядової ради, а також органiзацiю зберiгання вказаних документiв здiйснює Секретар Наглядової ради.  24. У разi вiдсутностi (не обрання) Секретаря Наглядової ради функцiї Секретаря Наглядової ради виконує секретар засiдання Наглядової ради, якого обирають для проведення кожного конкретного засiдання Наглядової ради члени Наглядової ради. 25. Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради iз числа обраних Загальними зборами членiв Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засiданнi Наглядової ради не зi складу членiв Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засiданнях Наглядової ради. 26. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства. У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засiдання має бути проведено протягом одного мiсяця з дати прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами.  27. Рiшення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засiданнi Наглядової ради бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.  28. У випадку вiдсутностi Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради, члени Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв обирають головуючого, який виконує лише функцiї з головування на такому засiданнi Наглядової ради та пiдписує вiдповiднi протоколи засiдань Наглядової ради, на яких вiн головував. У випадку вiдсутностi Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою бiльшiстю голосiв обирають Секретаря засiдання Наглядової ради, який виконує лише функцiї з органiзацiї складання i пiдписання протоколу такого засiдання Наглядової ради.   Порядок призначення та звiльнення членiв ревiзiйної комiсiї У 2018 роцi у ПрАТ "Харкiвенергозбут" була вiдсутня Ревiзiйна комiсiя. Згiдно Статуту Товариства iснує порядок призначення та звiльнення членiв ревiзiйної комiсiї:  1. Ревiзiйна комiсiя складається з 3 (трьох) членiв, що обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв Товариства термiном на 3 (три) роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Ревiзiйної комiсiї Товариства необмежену кiлькiсть разiв. У випадку закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї вони виконують свої обов'язки до обрання Загальними зборами нового складу Ревiзiйної комiсiї. 2. У разi, якщо в процесi роботи Ревiзiйної комiсiї кiлькiсть її членiв стає меншою вiд загальної кiлькостi, члени Ревiзiйної комiсiї, що залишилися у її складi, зобов'язанi протягом 3 днiв з дати, коли про це стало вiдомо, направити письмову вимогу до Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборiв з метою обрання нового складу Ревiзiйної комiсiї. 3. Не можуть бути членами Ревiзiйної комiсiї:  - член Наглядової ради; 



- Генеральний директор та/або директор;  - особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;  - члени iнших органiв Товариства, Корпоративний секретар; - особи, яким згiдно iз чинним законодавством України заборонено обiймати посади в органах управлiння господарських товариств. 4. Кандидатури для обрання в члени Ревiзiйної комiсiї висуваються акцiонерами Товариства та/або їх повноважними представниками. У разi обрання членом Ревiзiйної комiсiї юридичної особи, на засiданнях Ревiзiйної комiсiї має право бути присутнiм представник такого акцiонера, повноваження якого мають бути пiдтвердженi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  5. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не може перевищувати кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї. 6. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї на Загальних зборах здiйснюється шляхом кумулятивного голосування, вiдповiдно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всiх кандидатах в члени Ревiзiйної комiсiї, при цьому кожний акцiонер має право вiддати належнi йому голоси повнiстю за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. Пiд час проведення кумулятивного голосування загальна кiлькiсть голосiв кожного акцiонера помножується на кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї. Пiдрахованi у такий спосiб голоси складають загальну кумулятивну кiлькiсть голосiв акцiонера, якими вiн може розпоряджатися пiд час проведення кумулятивного голосування за обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. Кожна голосуюча акцiя пiд час проведення кумулятивного голосування надає право акцiонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися пiд час голосування кумулятивними голосами у кiлькостi, що дорiвнює кiлькiсному складу Ревiзiйної комiсiї. 7. Кожен акцiонер Товариства (уповноважений представник акцiонера) має право подати свою кандидатуру та/або кандидатуру будь-якої iншої особи для обрання Загальними зборами в члени Ревiзiйної комiсiї у строки, передбаченi цим Статутом, порядок денний яких передбачає вирiшення питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї. 8. Подання мають бути поданi письмово Дирекцiї, яка повинна в той самий день передати їх Головi Наглядової ради чи iншiй особi, уповноваженiй на це Наглядовою радою. 9. Рiшення про включення або вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревiзiйної комiсiї для голосування на Загальних зборах приймається Наглядовою радою в порядку визначеному чинним законодавством України. 10. Рiшення про вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур до складу Ревiзiйної комiсiї може бути прийняте Наглядовою радою тiльки у разi: - недотримання акцiонерами встановленого строку подання пропозицiї; - неподання даних, передбачених цим Статуту; - якщо особа, яка висувається для обрання до складу Ревiзiйної комiсiї, не вiдповiдає вимогам, встановленим цим Статутом. 11. Списки кандидатур осiб для обрання в члени Ревiзiйної комiсiї вносяться до бюлетенiв на голосування, якi видаються Реєстрацiйною комiсiєю акцiонерам (їх уповноваженим представникам) пiд час реєстрацiї.  12. При проведеннi кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членiв Ревiзiйної комiсiї акцiонери (їх уповноваженi представники) напроти прiзвища (назви) кожного кандидата для обрання до Ревiзiйної комiсiї вказують (пишуть, ставлять) кiлькiсть голосiв, яку вони вiддають iз своєї загальної кумулятивної кiлькостi голосiв за вiдповiдного (вiдповiдних) кандидата (кандидатiв).  13. Обраними до складу Ревiзiйної комiсiї вважаються кандидати кiлькiсть яких вiдповiдає кiлькостi членiв Ревiзiйної комiсiї, за яких було вiддано найбiльшу кiлькiсть кумулятивних голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.  14. Члени Ревiзiйної комiсiї вважаються обраними, а Ревiзiйна комiсiя вважається сформованою виключно за умови обрання повного кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї шляхом кумулятивного голосування. 



15. Рiшення про припинення повноважень (дострокове припинення повноважень) членiв Ревiзiйної комiсiї може бути прийнято Загальними зборами з будь-яких пiдстав та у будь-який час, але тiльки по вiдношенню до всiх членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдного складу). Рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах. 16. Повноваження члена Ревiзiйної комiсiї припиняються без рiшення Загальних зборiв з одночасним припиненням договору мiж Товариством та таким членом Ревiзiйної комiсiї у наступних випадках: - За його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв до дати складення повноважень. - В разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи за станом здоров'я. - В разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду щодо члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Ревiзiйної комiсiї. - В разi смертi члена Ревiзiйної комiсiї - фiзичної особи, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм або померлим. - В разi припинення члена Ревiзiйної комiсiї - юридичної особи.  У випадку, передбаченому пп. 2 п. 19.6.8 цього Статуту, член Ревiзiйної комiсiї зобов'язаний протягом 5 (п'яти) днiв у письмовiй формi повiдомити Наглядову раду, Генерального директора та Ревiзiйну комiсiю про настання цих обставин. 17. Голова Ревiзiйної комiсiї (далi - Голова Ревiзiйної комiсiї) обирається членами Ревiзiйної комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 18. Голова Ревiзiйної комiсiї обирається на першому засiданнi Ревiзiйної комiсiї на термiн повноважень Ревiзiйної комiсiї, але може бути переобраним у будь-який час.  Порядок призначення та звiльнення членiв Дирекцiї товариства  1. Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган Товариства - Дирекцiя. 2. Очолює та керує дiяльнiстю Дирекцiї - Генеральний директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою. 3. Персональний склад Дирекцiї обирається Наглядовою радою за поданням Генерального директора. Повноваження членiв Дирекцiї припиняються Наглядовою радою. 4. Кiлькiсний склад Дирекцiї становить 3 (три) члени. Членами Дирекцiї є Генеральний директор та директори. 5. Дирекцiя пiдзвiтна Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 6. Членом Дирекцiї може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи Ревiзiйної комiсiї. 7. Питання повноважень Дирекцiї визначаються в Статутi. 8. Питання повноважень, умов дiяльностi, оплати працi та матерiального забезпечення Генерального директора та директорiв визначаються в Статутi Товариства, трудовому договорi (контрактi) та Положеннi про винагороду членiв Дирекцiї. 9. Прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання особи на посаду Генерального директора та/або директора є пiдставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) iз Товариством. Посадовi повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, дiйснi з моменту її обрання, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. Особа, обрана на посаду Генерального директора та/або директора здiйснює свої повноваження на пiдставi цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).  



10. Контракт з Генеральним директором та/або директором укладає (пiдписує) та/або розриває (припиняє) вiд iменi Товариства - Наглядова рада.  11. Вiд iменi Товариства такий контракт пiдписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. 12. Генеральний директор та/або директор можуть бути вiдстороненi вiд здiйснення повноважень за рiшенням Наглядової ради. 13. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення вiд здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора, Наглядова рада одночасно приймає рiшення   про  призначення особи, яка  тимчасово  здiйснюватиме  повноваження   вiдстороненого  Генерального директора та/або директора. З метою врегулювання повноважень та умов оплати працi особи, яка тимчасово здiйснює повноваження Генерального директора або директора, Наглядова рада має право укладати з такою особою трудовий договiр (контракт), подiбний до трудового договору (контракту), який укладений або був би укладений з Генеральним директором або директором. 14. Особа, що виконує повноваження Генерального директора та/або директора, має такий же обсяг прав i обов'язкiв, та несе таку ж вiдповiдальнiсть що i Генеральний директор та/або директор. 15. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора та розiрвання з ним трудових вiдносин, а також трудового контракту, або рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або директора. Таке рiшення Наглядова рада має право прийняти незалежно вiд строку перебування обраної особи на посадi Генерального директора та/або директора.  16. Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора та/або директора, якщо iнше не встановлено у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. Наслiдком прийняття Наглядовою радою рiшення про припинення повноважень Генерального директора є розiрвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових вiдносин iз Товариством. 17. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора припиняються достроково у разi: - Складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора та/або директора, за умови письмового повiдомлення про це Наглядової ради не менш нiж за 14 (чотирнадцять) днiв, або в коротший строк за згодою Наглядової ради.  - Неможливостi виконання особою обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора за станом здоров'я. - В разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання нею обов'язкiв та здiйснення повноважень Генерального директора та/або директора. - В разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора та/або директора - На пiдставах додатково визначених у трудовому договорi (контрактi) Товариства iз особою, обраною на посаду Генерального директора та/або директора.  Порядок призначення та звiльнення головного бухгалтера товариства:  Призначення, перемiщення i звiльнення з посади головного бухгалтера здiйснюється за наказом генерального директора Товариства, з дотриманням вимог чинного трудового законодавства.  9) повноваження посадових осіб емітента До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:  - затвердження внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), якими регулюється дiяльнiсть Товариства, у тому числi щодо iнформацiйної полiтики Товариства, щодо складу, 



обсягу та порядку захисту вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства, про вiдповiднi фiлiї, вiддiлення, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли Товариства тощо, крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства", та тих, що рiшенням Наглядової ради переданi для затвердження Дирекцiї. Пiд час затвердження таких внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), Наглядова рада має право скасовувати (припиняти чиннiсть) внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв), прийнятих iншими органами Товариства (включаючи прийнятих Загальними зборами), якщо вони регулюють аналогiчнi питання i є недоцiльними у використаннi у зв'язку iз затвердженням нових внутрiшнiх положень (локальних нормативних актiв); - затвердження положення про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - затвердження звiту про винагороду членiв Дирекцiї, вимоги до якого встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;  - формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних зборiв Наглядовою радою; - затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";  - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй або iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї;  - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;  - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства";  - обрання та припинення повноважень Генерального директора, обрання членiв Дирекцiї (директорiв) за поданням Генерального директора та припинення їх повноважень;  - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Дирекцiї, встановлення розмiру їх винагороди;  - прийняття рiшення про вiдсторонення Генерального директора та/або члена Дирекцiї (директора) вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора та/або директора; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення);  - запровадження та лiквiдацiя посади внутрiшнього аудитора Товариства або Служби внутрiшнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звiльнення з посади внутрiшнього аудитора Товариства, призначення на посади та звiльнення осiб з посад Служби внутрiшнього аудиту Товариства; визначення органiзацiйної структури Служби внутрiшнього аудиту Товариства; - затвердження умов трудових договорiв, що укладаються з працiвниками Служби внутрiшнього аудиту (з внутрiшнiм аудитором), включаючи голову, встановлення розмiру їхньої винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; - здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Товариством достовiрної iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства, опублiкування Товариством iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Товариства; - розгляд звiту Дирекцiї та затвердження заходiв за результатами його розгляду; - обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства", прийняття рiшення про передачу повноважень Реєстрацiйної комiсiї 



депозитарнiй установi, затвердження умов договору з нею та прийняття рiшення про розiрвання такого договору;  - обрання аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для проведення аудиторської перевiрки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (рокiв) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фiрмою), встановлення розмiру оплати його (її) послуг; - затвердження рекомендацiй Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнiшнього незалежного аудитора (аудиторської фiрми) Товариства для прийняття рiшення щодо нього; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною 2 статтi 30 Законом України "Про акцiонернi товариства";  - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України "Про акцiонернi товариства" та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 Закону України "Про акцiонернi товариства";  - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях; - вирiшення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах (у тому числi дочiрнiх пiдприємств) / їх об'єднань, їх реорганiзацiю та лiквiдацiю; - вирiшення питань про створення, реорганiзацiю та/або лiквiдацiю структурних та/або вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" та/або Статуту; - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  - прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг; - надсилання оферти акцiонерам вiдповiдно до статтi 65 Закону України "Про акцiонернi товариства"; - визначення перелiку посад в Товариствi, призначення на якi або звiльнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням, за угодою сторiн або у зв'язку iз закiнченням строку дiї трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числi попереднє затвердження умов цивiльно-правових та/або трудових договорiв (контрактiв) з такими особами, розмiру їх винагороди; - обрання та переобрання голови Наглядової ради (далi - Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далi - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далi - Секретар Наглядової ради); - утворення та лiквiдацiя постiйних та тимчасових комiтетiв Наглядової ради, затвердження положень про них, визначення кiлькiсного складу членiв комiтетiв Наглядової ради, обрання та переобрання членiв комiтетiв Наглядової ради, визначення перелiку питань, якi передаються для вивчення та пiдготовки до комiтетiв Наглядової ради; - обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря; 



- прийняття рiшень про погодження видачi Генеральним директором довiреностей та доручень щодо укладання вiд iменi Товариства правочинiв, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою; - прийняття рiшення про включення до порядку денного Загальних зборiв будь-якого питання, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради законом або цим Статутом, для його вирiшення Загальними зборами; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства". Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, за винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства".  Крiм вирiшення питань визначених в пунктi 17.3 цього Статуту до компетенцiї Наглядової ради (невиключна компетенцiя Наглядової ради) належить: - обрання Голови Загальних зборiв та Секретаря Загальних зборiв, крiм випадкiв обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв Загальними зборами в порядку передбаченому пiдпунктом 16.16.4 цього Статуту; - iнiцiювання проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих та функцiональних структурних пiдроздiлiв; - затвердження умов цивiльно-правового договору (контракту), що укладатиметься з особою, яка обрана (призначена) на посаду члена Ревiзiйної комiсiї, у тому числi умов їх винагороди (оплати працi); - визначення особи, яка має право на пiдписання вiд iменi Товариства договору (контракту) мiж Товариством та членами Ревiзiйної комiсiї; - визначення цiни викупу акцiй Товариства у разi наявностi у акцiонера (акцiонерiв) Товариства права вимагати у Товариства здiйснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцiй; - погодження призначення та звiльнення (крiм випадкiв звiльнення працiвника за власним бажанням) Генеральним директором керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв; - прийняття рiшення про використання коштiв резервного капiталу та фондiв Товариства, у випадку якщо це передбачено рiшеннями Загальних зборiв, в тому числi на виконання рiшень Загальних зборiв; - розгляд та затвердження планiв розвитку Товариства (у тому числi стратегiчних планiв та iнвестицiйних планiв) та фiнансових планiв Товариства, затвердження органiзацiйної структури Товариства; - прийняття рiшення про звернення з позовом до посадових осiб Товариства у разi недотримання вимог чинного законодавства при вчиненнi значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої вiд iменi Товариства на пiдписання вiдповiдного доручення на пiдписання та подання такого позову; - у разi включення до порядку денного Загальних зборiв питання передбаченого пiдпунктом (18) пiдпункту 16.2.1 Статуту, представлення на таких зборах письмового звiту, що мiстить пояснення причин невикористання зазначеного права; - вирiшення iнших питань, що належать до компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом та Законом України "Про акцiонернi товариства".  Питання, що належать до компетенцiї Наглядової ради (крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, можуть вирiшуватися Загальними зборами та Дирекцiєю (у випадку, якщо Наглядова рада делегувала вирiшення таких питань Дирекцiї i це прямо не заборонено чинним законодавством України). 



 Повноваження ревiзiйної комiсiї товариства (за Статутом): 1) Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства; 2) Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй. 3) Контроль за виконанням Генеральним директором та Дирекцiєю рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту. 4) Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом. 5) Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв. 6) Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв. 7) Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства. 8) Контроль за дотриманням Генеральним директором та Дирекцiєю наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй. 9) Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Генеральним директором. 10) Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства. 11) Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану Товариства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства. 12) Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства. 13) Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв. 14) Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства. 15) Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.  Повноваження виконавчого органу Товариства: 1) Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання. 3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства. 4) Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства. 5) Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання. 6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi. 7) За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом. 8) Розробляє та затверджує будь-якi локальнi нормативнi акти Товариства, за винятком тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради. 



9) Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв. У випадках, передбачених цим Статутом, iнiцiює скликання або самостiйно скликає Загальнi збори. 10) Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства.  11) Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Генерального директора та директорiв Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства. Рiшення про заохочення Генерального директора та директорiв можуть прийматися Дирекцiєю тiльки у випадках, якщо таке право передбачене для Дирекцiї рiшеннями Наглядової ради або у трудових договорах (контрактах), укладених з такими членами Дирекцiї. 12) Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Генерального директора та директорiв) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства. 13) За погодженням iз Наглядовою радою приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 14) Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства. 15) Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства. 16) Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй та iнших цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.  17) Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв. 18) Пiсля отримання дозволу Наглядової ради органiзовує та здiйснює дiї щодо участi у створеннi i дiяльностi iнших юридичних осiб, а також про вихiд з них, участь (вступ, вихiд або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осiб, а також здiйснює участь у дiяльностi органiв управлiння юридичних осiб, корпоративними правами яких володiє Товариство. 19) Пiсля отримання згоди Наглядової ради, приймає рiшення щодо укладання правочинiв стосовно вiдчуження та/або придбання, набуття у власнiсть iншим способом будь-яких корпоративних прав iнших юридичних осiб. 20) Приймає рiшення щодо органiзацiї та ведення дiловодства в Товариствi.  21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рiшення про видачу довiреностi вiд iменi Товариства iншим особам для представлення та захисту прав та iнтересiв Товариства перед третiми особами, вчинення правочинiв, пiдписування договорiв (угод, контрактiв) та iнших документiв, в тому числi й тих, рiшення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийнятi Загальними зборами та/або Наглядовою радою. 22) Затверджує iнструкцiї та положення про виробничi та функцiональнi структурнi пiдроздiли Товариства.  



23) Приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами. 24) Забезпечує ефективне використання активiв Товариства.  25) Приймає рiшення щодо використання прибутку Товариства в розмiрах i на цiлi, передбаченi фiнансовим планом (бюджетом) Товариства.  26) Звiтує перед Наглядовою радою в строки i по формах, якi затверджено вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради. 27) Вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства, якi не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирiшення яких не потрiбно отримання вiдповiдного рiшення Наглядової ради та/або Загальних зборiв.  Повноваження Головного бухгалтера (за Статутом): 1. Здiйснює органiзацiю ведення бухгалтерського та податкового облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад з урахуванням особливостей дiяльностi Товариства. 2. Органiзовує роботу бухгалтерiї, здiйснює контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд всiх структурних пiдроздiлiв Товариства забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну. 5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам. 6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв Товариства. 7. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для генерального директора Товариства щодо:  1) Внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi Товариства i технологiї оброблення облiкових даних вiдповiдно до чинного законодавства України, мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 2) Розроблення положень i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй. 3) Забезпечення облiку майна, ефективного використання матерiальних та трудових ресурсiв. 8. Органiзує облiк активiв та  зобов'язань, господарських операцiй, пов'язаних з рухом  основних засобiв та запасiв, облiком витрат виробництва, реалiзацiї продукцiї, виконання робiт (послуг), результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй.  9. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. 10. Вiдповiдно до дiючої у Товариствi процедури здiйснення платежiв облiковує господарськi операцiї. 11. Бере участь у проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за даними бухгалтерського облiку та звiтностi. 12. Виконує заходи щодо охорони працi  та пожежної безпеки:   - знає й виконує вимоги нормативно-правових актiв з  охорони працi, iнструкцiй з охорони працi;  - дотримується зобов'язань щодо охорони працi, передбачених колективним договором  та  правилами  внутрiшнього трудового розпорядку Товариства;      - виконує вимоги нормативно-правових актiв з питань пожежної безпеки та цивiльного захисту; 



- вмiє користуватися первинними засобами пожежогасiння та пожежним iнвентарем; - оповiщає пожежну охорону про виникнення пожежi та iнших надзвичайних  ситуацiй; - вживає заходи щодо лiквiдацiї пожежi, рятування людей та майна; - дбає про особисту безпеку i здоров'я, а також про безпеку  оточуючих  людей в процесi виконання будь-яких робiт чи пiд час  перебування на територiї Товариства; - негайно доповiдає про кожний нещасний випадок безпосередньому керiвнику i вживає заходи щодо надання першої допомоги потерпiлому; - дотримується правил охорони працi та правил пожежної безпеки на територiї Товариства; - органiзовує роботу з охорони працi. 13. При виконаннi покладених обов'язкiв забезпечує безумовне виконання вимог Антикорупцiйної програми Товариства. 14. При виконаннi покладених обов`язкiв забезпечує безумовне виконання вимог Положення про комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю Товариства. 15. Виконує вимоги наказiв, розпоряджень, положень та iнших нормативних актiв Товариства в межах виконуваних обов`язкiв. 16. Виявляє iнiцiативу у рiшеннi поставлених перед ним задач, постiйно пiдвищує свiй квалiфiкацiйний рiвень.  10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА   ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТI ЩОДО IНФОРМАЦIЇ, ЗАЗНАЧЕНОЇ У ЗВIТI ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" за 2018 рiк  УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ  ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ"   НКЦПФР  Iнформацiя про предмет завдання    Ми виконали завдання з надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 42206328, мiсцезнаходження: 61037, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Плеханiвська, будинок 126, далi - Товариство) за 2018 рiк, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).  Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту  про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк.   Предметом перевiрки щодо надання об?рунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння, є документи та вiдомостi, якi розкривають або пiдтверджують iнформацiю: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента.   Застосовнi критерiї   



1. Вимоги Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, зокрема, визначенi ст.40-1:   Звiт про корпоративне управлiння повинен мiстити: 1) посилання на: а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги.  Якщо робиться посилання на кодекс корпоративного управлiння, зазначений у пiдпунктах "а" або "б", емiтент також надає посилання, де вiдповiднi тексти перебувають у публiчному доступi. Якщо робиться посилання на iнформацiю, зазначену в пiдпунктi "в", емiтент надає iнформацiю про практику корпоративного управлiння;  2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн об?рунтовує причини таких дiй;  3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень;  4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень;  5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента;  6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента;  7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента;  8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента;  9) повноваження посадових осiб емiтента.  2. Принципи корпоративного управлiння, затвердженi рiшенням НЦКПФР вiд 22.07.2014р. № 955.  3. Закон України "Про акцiонернi товариства".   Властивi обмеження   Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур. 



 Конкретна мета  Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва у складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.  Вiдносна вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння за 2018 рiк, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.   Вiдносна вiдповiдальнiсть незалежного аудитора  Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного за 2018 рiк вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.  Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.  Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.   Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.   На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали достатню впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.  Застосовнi вимоги контролю якостi  Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1 та 



вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.  Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог  Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який ?рунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.  Опис виконаної роботи аудитора  Виконана незалежним аудитором робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.   Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.  В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел: - статут Товариства; - протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2018 роцi; - протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2018 роцi; - перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2018 року; - вiдповiдi на запити аудитора; - письмовi запевнення вiд Товариства; - загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua - єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua; - сторiнка ПрАТ "Харкiвенергозбут" в мережi iнтернет: https://zbutenergo.kharkov.ua.  Завдання передбачає виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.   Висновок незалежного аудитора  На нашу думку iнформацiя, яка зазначена у звiтi про корпоративне управлiння Товариства, не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року №514-VI та Принципiв корпоративного управлiння, затверджених рiшенням НЦКПФР вiд 22.07.2014р. № 955. 



 Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо корпоративного управлiння дають можливiсть сформулювати судження щодо iнформацiї, зазначеної у звiтi про корпоративне управлiння.  1. На дату складання цього звiту Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.  Корпоративний кодекс Товариства розроблений та буде винесений окремим питанням до порядку денного рiчних Загальних  зборiв акцiонерiв.   Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.  2. У зв'язку з вiдсутнiстю затвердженого Кодексу корпоративного управлiння ми не перевiряли iнформацiю про вiдхилення вiд положень Кодексу.  3. Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.  4. Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства та колегiальних виконавчих органiв, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV.  5. Товариство не формалiзувало дiючу системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками Товариства, вiдповiдно ми не можемо висловити думку про основнi характеристики систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.   6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2018 року.  7. Iнформацiя про вiдсутнiсть будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним у звiтi.   8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту Товариства, Положенню про принципи формування Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут", Постановi КМУ вiд 03.09.2008 року "Про проведення конкурсного вiдбору керiвникiв суб'єктiв господарювання державного сектору економiки".  9. Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства та посадовими iнструкцiями. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та 



забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.  Пояснювальний параграф  Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства за 2018 рiк, ми не висловлюємо нашу думку щодо iнформацiї, зазначеної в цих пунктах.   Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму  Повна найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРКА".  Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31520115.  ТОВ "Аудиторська фiрма "АРКА" включене до Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi у роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", реєстрацiйний №2698.  Юридична адреса: 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4 Фактичне мiсце розташування: 01103, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, 3, оф.18 Дата складання звiту                              "18" квiтня 2019 року   Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)  



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента Кількість за видами акцій Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Прості іменні Привілейовані іменні Фонд державного майна України 0032945 01133, Київська обл., м. Київ, вул. Генераза Алмазова 18/9 166 754 183 65,001 166 754 183 0 
Garensia Enterprises Limited 251633 3025, Кiпр, Лiмассол, Нафплiу,15 76 436 210 29,79 76 436 210 0 Кількість за видами акцій Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Прості іменні Привілейовані іменні      Усього 243 190 393 94,791 243 190 393 0 



X. Структура капіталу  
Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру Простi iменнi акцiї 256 540 760 0,02    1. Товариство має право змiнювати (збiльшувати або зменшувати) розмiр статутного капiталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  Рiшення про змiну розмiру статутного капiталу Товариства приймається загальними зборами акцiонерiв Товариства (далi - Загальнi збори) у встановленому законодавством порядку.    2. Статутний капiтал Товариства може бути збiльшений шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй або розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi у порядку, встановленому чинним законодавством України.     3. Статутний капiтал Товариства може бути збiльшений пiсля реєстрацiї звiтiв про результати розмiщення всiх попереднiх випускiв акцiй Товариства.    4. Збiльшення статутного капiталу Товариства iз залученням додаткових внескiв здiйснюється шляхом розмiщення додаткових акцiй. Додаткове розмiщення акцiй Товариства можливе тiльки за рiшенням Загальних зборiв.    5. При збiльшеннi статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв акцiї, якi передбаченi до розмiщення, розповсюджуються виключно шляхом приватного розмiщення.  Приватне розмiщення акцiй Товариства здiйснюється шляхом їх безпосередньої пропозицiї акцiонерам Товариства та заздалегiдь визначеному колу осiб.    6. Збiльшення статутного капiталу Товариства без залучення додаткових внескiв здiйснюється шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.     7. Збiльшення статутного капiталу Товариства у разi наявностi викуплених Товариством акцiй, а також для покриття збиткiв (крiм випадкiв, встановлених законом) не допускається.     8. Обов'язковою умовою збiльшення статутного капiталу Товариства є вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу Товариства пiсля його збiльшення вимогам, 

нi 



передбаченим частиною першою статтi 14 Закону України "Про акцiонернi товариства", на дату реєстрацiї змiн до статуту Товариства.    9. При збiльшеннi статутного капiталу Товариства шляхом розмiщення додаткових акцiй, iнвестори (набувачi) оплачують вартiсть акцiй у формi, яка визначена у рiшеннi Загальних зборiв про розмiщення додаткових акцiй. У такому рiшеннi Загальних зборiв мають бути визначенi права та обов'язки iнвесторiв щодо оплати акцiй Товариства майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартiсть, цiнними паперами (крiм боргових емiсiйних цiнних паперiв, емiтентом яких є набувач, та векселiв), iншим майном.    10. Iнвестор не може здiйснювати оплату акцiй Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робiт або надання послуг.    11. Грошова оцiнка майна, емiсiйних цiнних паперiв, якi не перебувають в обiгу на фондових бiржах, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства, а також вимог до Товариства, якi виникли до розмiщення акцiй Товариства i якими оплачуються акцiї Товариства, здiйснюється суб'єктом оцiночної дiяльностi на засадах незалежної оцiнки, проведеної вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.  Ринкова вартiсть емiсiйних цiнних паперiв, якi перебувають в обiгу на фондових бiржах, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства, визначається як середнiй бiржовий курс таких цiнних паперiв на вiдповiднiй фондовiй бiржi, розрахований такою фондовою бiржею за останнi три мiсяцi їх обiгу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартiсть таких цiнних паперiв. У разi якщо цiннi папери перебувають в обiгу на двох i бiльше фондових бiржах та їхнiй середнiй бiржовий курс за останнi три мiсяцi обiгу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартiсть таких цiнних паперiв, на рiзних бiржах вiдрiзняється, ринкова вартiсть цiнних паперiв визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому законодавством. Ринкова вартiсть емiсiйних цiнних паперiв, якi 



перебувають в обiгу на фондових бiржах, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства, у разi якщо неможливо визначити ринкову вартiсть цiнних паперiв за останнi три мiсяцi їх обiгу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартiсть таких цiнних паперiв, або у разi якщо законом передбачена можливiсть незастосування абзацу 2 цього пункту - визначається як вартiсть цiнних паперiв станом на таку дату, визначена вiдповiдно до законодавства про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть.    12. Рiшення про залучення суб'єкта оцiночної дiяльностi приймається Наглядовою радою.     13. Наглядова рада затверджує визначену п.6.13 Статуту ринкову вартiсть майна, цiнних паперiв, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства та вимог до Товариства, якi виникли до розмiщення акцiй Товариства i якими оплачуються акцiї Товариства.    14. Затверджена рiшенням Наглядової ради ринкова вартiсть майна, майнових та/або немайнових прав i цiнних паперiв, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства та вимог до Товариства, якi виникли до розмiщення акцiй Товариства i якими оплачуються акцiї Товариства не може вiдрiзнятися бiльш нiж на 10 (десять) вiдсоткiв вiд вартостi, визначеної оцiнювачем. Якщо затверджена ринкова вартiсть майна, майнових та/або немайнових прав й цiнних паперiв, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства та вимог до Товариства, якi виникли до розмiщення акцiй Товариства i якими оплачуються акцiї Товариства вiдрiзняється вiд вартостi майна, майнових та/або немайнових прав i цiнних паперiв, що передаються юридичними та фiзичними особами, як оплата за акцiї Товариства та вимог до Товариства, якi виникли до розмiщення акцiй Товариства i якими оплачуються акцiї Товариства визначеної вiдповiдно до п.6.13 Статуту, Наглядова рада зобов'язана мотивувати своє рiшення.    15. Акцiї Товариства мають бути повнiстю оплаченi до моменту затвердження результатiв їх розмiщення.    16. Товариство не може надавати позику для 



придбання цiнних паперiв Товариства або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцiй Товариства.    17. Статутний капiтал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номiнальної вартостi акцiй або шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством акцiй та зменшення їх загальної кiлькостi.     18. Пiсля прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства дирекцiя Товариства (далi - Дирекцiя) протягом 30 (тридцяти) днiв письмово повiдомляє кожного кредитора Товариства, вимоги якого до Товариства не забезпеченi заставою, гарантiєю чи порукою, про таке рiшення.     19 Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпеченi договорами застави чи поруки, протягом 30 днiв пiсля надходження йому зазначеного в п.6.20 Статуту повiдомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здiйснення протягом 45 (сорока п'яти) днiв одного з таких заходiв на вибiр Товариства: (i) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, або (ii) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо iнше не передбачено договором мiж Товариством та кредитором.     20. У разi, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.6.21 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що вiн не вимагає вiд Товариства вчинення додаткових дiй щодо зобов'язань перед ним.     21. Зменшення Товариством статутного капiталу нижче встановленого законом розмiру має наслiдком лiквiдацiю Товариства.     22. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викупленi Товариством акцiї та зменшити статутний капiтал або пiдвищити номiнальну вартiсть решти акцiй, не змiнюючи при цьому розмiр статутного капiталу.    23. Товариство має право здiйснити консолiдацiю всiх розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого двi або бiльше акцiй конвертуються в одну нову акцiю того самого типу i класу. Обов'язковою умовою консолiдацiї є обмiн акцiй старої номiнальної вартостi на цiлу кiлькiсть акцiй нової номiнальної вартостi для кожного 



з акцiонерiв.     24. Товариство має право здiйснити дроблення всiх розмiщених ним акцiй, внаслiдок чого одна акцiя конвертується у двi або бiльше акцiй того самого типу i класу.     25. Консолiдацiя та дроблення акцiй не повиннi призводити до змiни розмiру статутного капiталу Товариства.     26. У разi консолiдацiї або дроблення акцiй в Статут Товариства мають бути внесенi змiни в частинi змiни номiнальної вартостi та кiлькостi розмiщених Товариством акцiй.  Примітки:  



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

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
Найменування органу, що зареєстрував випуск 

Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) 
Частка у статутному капіталі (у відсотках) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11.09.2018   68/1/2018-Т  Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

   д/н 
 Акція проста бездокументарна іменна  

 Бездокументарні іменні    0,02 
   256 540 760 

   5 130 815,2 
        100 

Опис  ПрАТ "Харкiвенергозбут" не включено до бiржового реєстру.   



10. 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  
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) 

Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) 
Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) 

Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)  1 2 3 4 5 6 7 8 11.09.2018 68/1/2018-Т UA4000202618 256 540 760 5 130 815,2 254 154 928 0 0 Опис: Не всi акцiї голосуючi в звязку з тим, що акцiонери-фiзичнi особи не уклали договорiв з депозитарною установою  



 XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн) Найменування основних засобів на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду 1. Виробничого призначення: 0 11 017 0 0 0 11 017   будівлі та споруди 0 7 972 0 0 0 7 972   машини та обладнання 0 918 0 0 0 918   транспортні засоби 0 523 0 0 0 523   земельні ділянки 0 0 0 0 0 0   інші 0 1 604 0 0 0 1 604 2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0   будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0   машини та обладнання 0 0 0 0 0 0   транспортні засоби 0 0 0 0 0 0   земельні ділянки 0 0 0 0 0 0   інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0   інші 0 0 0 0 0 0 Усього 0 11 017 0 0 0 11 017 
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 2018 - 0 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2018 - 11017 тис.грн. Накопичений знос основних засобiв на початок 2018 року - 0 тис.грн. Накопичений знос основних засобiв на кiнець 2018 року - 2355  тис.грн.  2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Найменування показника За звітний період За попередній період Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 11 954 0 Статутний капітал (тис.грн) 5 131 0 Скоригований статутний капітал (тис.грн) 5 131 0 Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до п.2 ст. 14 Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VIвiд 17.09.2008р. та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом МФУ № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов"язань перед iншими особами. Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (11954.000 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу (5131.000 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.  3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) 
Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення Кредити банку X 0 X X 



у тому числі:  0  0 0  Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X у тому числі:  за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X 0  0 0  за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X 0  0 0  за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X 0  0 0  за векселями (всього) X 0 X X за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X 0  0 0  за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X 0  0 X  Податкові зобов'язання X 9 671 X X Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X Інші зобов'язання та забезпечення X 131 121 X X Усього зобов'язань та забезпечень X 140 792 X X Опис Дивитись текст примiток до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції № з/п Основні види продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру) у грошовій формі (тис.грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична одиниця виміру)  у грошовій формі (тис.грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Корисний вiдпуск електроенергiї власним споживачам 
0 0 0 146,6 тис.кВт*год 261,3 100 



5. Інформація про собівартість реалізованої продукції № з/п Склад витрат Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 1 2 3 1 Вартiсть купованої електроенергiї 40,8 2 Витрати на оплату працi 4,8  6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ТОВ "Аудиторська фiрма "АРКА" Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю Ідентифікаційний код юридичної особи 31520115 Місцезнаходження 01013, Україна, м. Київ, вул. Промислова, 4 Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2698 Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.09.2001 Міжміський код та телефон (056)370-30-44 Факс (056)370-30-44 Вид діяльності Аудиторськi послуги Опис Проводить аудит фiнансової звiтностi за 2018 рiк.  



КОДИ Дата 31.12.2018 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" за ЄДРПОУ 42206328 Територія Харківська область, Комiнтернiвський р-н за КОАТУУ 6310136900 Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 Вид економічної діяльності Торгівля електроенергією за КВЕД 35.14 Середня кількість працівників: 2 Адреса, телефон: 61037 м. Харкiв, вул. Плеханiвська, 126, (057)-737-23-88 Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  за міжнародними стандартами фінансової звітності v  Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 p. Форма №1 Код за ДКУД 1801001 Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4     I. Необоротні активи    Нематеріальні активи 1000 0 20     первісна вартість 1001 0 23     накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 3 ) Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 12 Основні засоби 1010 0 8 662     первісна вартість 1011 0 11 017     знос 1012 ( 0 ) ( 2 355 ) Інвестиційна нерухомість 1015 0 0     первісна вартість 1016 0 0     знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові біологічні активи 1020 0 0     первісна вартість 1021 0 0     накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) Довгострокові фінансові інвестиції:        які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0     інші фінансові інвестиції 1035 0 0 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 105 Відстрочені податкові активи 1045 0 0 Гудвіл 1050 0 0 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 Інші необоротні активи 1090 0 0 Усього за розділом I 1095 0 8 799 



    II. Оборотні активи    Запаси 1100 0 3 171 Виробничі запаси 1101 0 3 171 Незавершене виробництво 1102 0 0 Готова продукція 1103 0 0 Товари 1104 0 0 Поточні біологічні активи 1110 0 0 Депозити перестрахування 1115 0 0 Векселі одержані 1120 0 0 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 Дебіторська заборгованість за розрахунками:        за виданими авансами 1130 0 60 039     з бюджетом 1135 0 0     у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0     з нарахованих доходів 1140 0 0     із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 23 Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 Гроші та їх еквіваленти 1165 0 60 991 Готівка 1166 0 0 Рахунки в банках 1167 0 60 991 Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 у тому числі в:        резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0     резервах незароблених премій 1183 0 0     інших страхових резервах 1184 0 0 Інші оборотні активи 1190 0 19 723 Усього за розділом II 1195 0 143 947     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 Баланс 1300 0 152 746  Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4     I. Власний капітал    Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 5 131 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 Капітал у дооцінках 1405 0 7 408 Додатковий капітал 1410 0 0 Емісійний дохід 1411 0 0 Накопичені курсові різниці 1412 0 0 Резервний капітал 1415 0 0 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 -585 Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) Інші резерви 1435 0 0 Усього за розділом I 1495 0 11 954 





КОДИ Дата 31.12.2018 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" за ЄДРПОУ 42206328  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік Форма №2 І. Фінансові результати Код за ДКУД 1801003 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 261 0 Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 Премії підписані, валова сума 2011 0 0 Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 759 ) ( 0 ) Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) Валовий:     прибуток 2090 0 0     збиток 2095 ( 498 ) ( 0 ) Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 Інші операційні доходи 2120 0 0 Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0 Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0 Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0 Адміністративні витрати 2130 ( 87 ) ( 0 ) Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 ) Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 ) Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0 Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0 Фінансовий результат від операційної діяльності:     прибуток 2190 0 0     збиток 2195 ( 585 ) ( 0 ) Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 Фінансовий результат до оподаткування:     прибуток 2290 0 0     збиток 2295 ( 585 ) ( 0 ) Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0 Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0 Чистий фінансовий результат:     прибуток 2350 0 0     збиток 2355 ( 585 ) ( 0 ) II. Сукупний дохід 
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 Накопичені курсові різниці 2410 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0 Інший сукупний дохід 2445 0 0 Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 ) Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -585 0 III. Елементи операційних витрат 

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Матеріальні затрати 2500 4 0 Витрати на оплату праці 2505 36 0 Відрахування на соціальні заходи 2510 8 0 Амортизація 2515 462 0 Інші операційні витрати 2520 78 0 Разом 2550 588 0 ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 Середньорічна кількість простих акцій 2600 256 540 760 0 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,002280 0,000000 





КОДИ Дата 31.12.2018 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" за ЄДРПОУ 42206328   Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) За 2018 рік Форма №3 Код за ДКУД 1801004  Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 1 2 3 4 I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від:    Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 Повернення податків і зборів 3005 0 0  у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 Цільового фінансування 3010 0 0 Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 Надходження авансів від покупців і замовників 3015 118 989 0 Надходження від повернення авансів 3020 0 0 Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0 Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 Надходження від операційної оренди 3040 0 0 Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 Надходження від страхових премій 3050 0 0 Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 Інші надходження 3095 2 936 0 Витрачання на оплату:     Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 9 ) ( 0 ) Праці 3105 ( 25 ) ( 0 ) Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 7 ) ( 0 ) Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 48 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість 3117 ( 42 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів 3118 ( 6 ) ( 0 ) Витрачання на оплату авансів 3135 ( 60 481 ) ( 0 ) Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 336 ) ( 0 ) Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 ) Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) Інші витрачання 3190 ( 28 ) ( 0 ) Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 60 991 0 II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації:        фінансових інвестицій 3200 0 0 





КОДИ Дата 31.12.2018 Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" за ЄДРПОУ 42206328  Звіт про власний капітал За 2018 рік Форма №4 Код за ДКУД 1801005 
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 Скоригований залишок на початок року  4095 0 0 0 0 0 0 0 0 Чистий прибуток (збиток) за звітний період  4100 0 0 0 0 -585 0 0 -585 Інший сукупний дохід за звітний період  4110 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) необоротних активів  4111 0 0 0 0 0 0 0 0 Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів  4112 0 0 0 0 0 0 0 0 Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств  4114 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 Розподіл прибутку:  Виплати власникам  4200 0 0 0 0 0 0 0 0 Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу   4205 0 0 0 0 0 0 0 0 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 1. Загальна iнформацiя Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" (далi - "товариство" або "ПрАТ "Харкiвенергозбут") є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яка створена та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також iнших нормативно-правових актiв України.  Товариство створено на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" (протокол № 25 вiд 12.03.2018) шляхом видiлу з Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" i передачi йому частини майна, прав та обов'язкiв Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" та на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства про заснування Товариства (протокол № 1 вiд 30.05.2018).  Товариство є правонаступником Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" в частинi прав та обов'язкiв переданих йому майна, прав та обов'язкiв згiдно з розподiльним балансом, а також в частинi прав та обов'язкiв, що визначенi частиною 13 роздiлу XVIII "Прикiнцевi та перехiднi положення Закону України "Про ринок електричної енергiї". Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку на основi здiйснення виробничої, комерцiйної, посередницької та iншої дiяльностi, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством та статутними документами. Основними видами дiяльностi Товариства є постачання електричної енергiї за регульованим тарифом та постачання електричної енергiї за нерегульованим тарифом.  Згiдно з постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 26.10.2018 №1268, з 01.01.2019 Товариство  також виконує функцiї постачальника унiверсальних послуг, тобто здiйснює постачання електричної енергiї побутовому та малому непобутовому споживачу, якi знаходяться на територiї м. Харкова та Харкiвської областi.            ПрАТ "Харкiвенергозбут" є членом Оптового ринку електроенергiї України та здiйснює свою дiяльнiсть на  пiдставi постанови  Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  № 505  вiд 19 червня 2018 року про видачу лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з постачання електричної енергiї споживачам.         Юридична адреса Товариства: 61037, Україна, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Плеханiвська, будинок 126. 2. Основи пiдготовки фiнансової звiтностi Заява про вiдповiднiсть Фiнансова звiтнiсть  Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ").  З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, згiдно з вимогами українського законодавства Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року № 73. Основа складання фiнансової звiтностi Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за iсторичною вартiстю. Функцiональна валюта та валюта звiтностi Фiнансова звiтнiсть представлена в Українськiй гривнi, що є функцiональною валютою Товариства. Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округляється до найближчої тисячi, якщо не зазначене iнше. Припущення щодо функцiонування товариства у найближчому майбутньому       Свою дiяльнiсть Товариство здiйснює в Українi в умовах реформування енергетичної галузi.  



      Влiтку 2019 року в Українi повинна почати роботу нова модель ринку електроенергiї. Верховна Рада 13 квiтня 2017 року ухвалила закон "Про ринок електричної енергiї", який призначив цю подiю на 1 липня 2019 року.           На виконання вимог  чинного законодавства   вiдбулося вiдокремлення функцiї з розподiлу електричної енергiї вiд функцiй постачання електричної енергiї.  Вiдповiдно до європейських вимог, подiл енергопостачальникiв вiдбувся не тiльки функцiонально, але i юридично. Йдеться про створення двох рiзних i незалежних одна вiд одної компанiй з розподiлу та з постачання електроенергiї.      Кiнцевою метою процесу роздiлення енергопостачальникiв, є повне вiдсторонення власника розподiльчих електромереж вiд процесу змiни постачальника споживачем та втрата можливiсть впливати на цей процес.     Так,  з  01.01.2019 року за Акцiонерним товариством "Харкiвобленерго" залишається функцiя розподiлу електричної енергiї, тобто виключно технiчна передача електроенергiї без права її поставки, а одним iз постачальникiв електричної енергiї стає ПрАТ "Харкiвенергозбут", що буде здiйснювати постачання електроенергiї усiм споживачам, а також впродовж двох рокiв виконуватиме функцiю поставки унiверсальних послуг (ПУП), що забезпечить гарантованi поставки електроенергiї населенню i малим непобутовим споживачам.     Протягом дворiчного перiоду своєї дiяльностi ПУП не має права вiдмовити в поставках електроенергiї населенню i малим непобутовим споживачам. Цiна кiловат-години для цiєї категорiї споживачiв розраховуватиметься за методикою, затвердженою НКРЕКП.     Дiюче законодавство не забороняє Товариству, що виконуватиме функцiю постачальника унiверсальних послуг, продавати паралельно електроенергiю також середнiм та великим споживачам, проте вже на умовах вiльного цiноутворення, подiбно до iнших незалежних постачальникiв.       Пiсля закiнчення двох рокiв будуть проведенi конкурси на вибiр нових постачальникiв унiверсальних послуг.    Як свiдчить європейський досвiд, тарифи на кiловат-годину у соцiальних постачальникiв на зразок українських ПУП зазвичай вищi, нiж у iнших вiльних дистриб'юторiв. Це пов'язано з тим, що постачальник унiверсальних послуг оперує широкою базою дрiбних споживачiв, обслуговування яких обходиться дорожче, нiж середнiх та великих.       Таким чином, з 1 сiчня 2019 року почнеться органiзацiйна пiдготовку до майбутнього вiдкриття оптового i роздрiбного ринкiв.     Повна лiбералiзацiя вiдбудеться з 1 липня 2019 року, коли буде скасовано обов'язковий продаж всiма виробниками i покупка усiма постачальниками електроенергiї у ДП "Енергоринок", i виробники зможуть реалiзовувати свою продукцiю постачальникам або споживачам безпосередньо.      Поряд з такими змiнами в енергетичнiй галузi Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, якi мають на метi усунення iснуючих дисбалансiв в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, удосконалення судової системи, тощо та, в кiнцевому пiдсумку, створення умов для економiчного зростання в країнi. Слабкiсть нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют, у поєднаннi з обмеженнями на проведення мiжнародних розрахункiв та негативним зовнiшньо-торгiвельним балансом, значна залежнiсть фiнансової системи країни вiд забезпечення безперервностi її пiдтримки з боку МВФ та iнших мiжнародних установ, умовою для якого є продовження урядом курсу вищезгаданих реформ, низький рiвень внутрiшнього попиту та споживання, а також  iнфляцiя створюють ключовi ризики для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому.       Керiвництво Товариства стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо та робить важливi кроки для забезпечення ефективного функцiонування Товариства в майбутнiх умовах нового ринку електричної енергiї. 



3. Суттєвi облiковi оцiнки та судження     Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень та визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на вiдображенi у звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть зажадати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, щодо яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.     Допущення i оцiннi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мала в своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Проте поточнi обставини i допущення вiдносно майбутнього можуть змiнюватися зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольних Товариству обставини. Такi змiни вiдображаються в допущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються. Оцiнка фiнансових iнвестицiй  У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, визнаних у звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi даних активних ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки, включаючи модель дисконтованих грошових потокiв. В якостi вихiдних даних для цих моделей по можливостi використовується iнформацiя, отримана на спостережуваних ринках, проте у тих випадках, коли це не уявляється практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження для встановлення справедливої вартостi. Судження мiстять облiк таких вихiдних даних, як ризик лiквiдностi, кредитний ризик i волатильнiсть. Змiни в припущеннях щодо цих факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, вiдображену у фiнансовiй звiтностi. Оцiнка справедливої вартостi основних засобiв на пiдставi переоцiнки  Товариство повинно перiодично, як це запропоновано керiвництвом, здiйснювати переоцiнку своїх основних засобiв. Такi переоцiнки здiйснюються незалежними оцiнювачами iз застосуванням методiв оцiнки, встановлених Мiжнародними Стандартами Оцiнки, такими як: метод облiку за вартiстю, метод порiвняння (ринковий метод), прибутковий метод. Строк корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв  Амортизацiя нематерiальних активiв та знос основних засобiв нараховуються протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання заснованi на оцiнках керiвництва того перiоду, протягом якого актив приноситиме прибуток. Цi строки перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. Знецiнення торгової та iншої дебiторської заборгованостi Керiвництво оцiнює збитки вiд знецiнення шляхом оцiнки можливостi погашення дебiторської заборгованостi на основi аналiзу окремих дебiторiв. Факти, що приймаються до уваги в ходi оцiнки платоспроможностi окремих дебiторiв, враховують аналiз дебiторської заборгованостi за строками виникнення, а також фiнансовий стан та iсторiю погашення заборгованостi конкретними дебiторами. Якщо фактичне погашення заборгованостi виявиться меншим нiж за оцiнкою управлiнського персоналу, Товариство вiдображає в своєму облiку додатковi витрати у зв'язку iз знецiненням заборгованостi. Судовi розгляди Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у разi iснування поточного зобов'язання (юридичного чи того, що випливає з практики), яке виникло у результатi минулої подiї; вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбним для погашення цього зобов'язання, є ймовiрним, i отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита у примiтках до фiнансової звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яка не була у поточний момент визнана або розкрита у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на фiнансовий стан Товариства. Застосування цих принципiв облiкової полiтики щодо судових справ вимагає вiд керiвництва Товариства оцiнок рiзних фактичних i юридичних питань поза її контролем. 



Товариство переглядає невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну дату, щоб оцiнити потребу у резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих чинникiв, якi беруться до уваги при прийняттi рiшення про формування резерву, - характер судового процесу, вимоги або оцiнки, судовий порядок i потенцiйний рiвень збиткiв у тiй юрисдикцiї, в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу, (включаючи його перебiг пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з подiбними суперечками i будь-яке рiшення керiвництва Товариства щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на судовий процес, вимогу чи оцiнку. Податки та iншi обов'язковi платежi в бюджет Щодо iнтерпретацiї складного податкового законодавства, змiн у податковому законодавствi, а також сум i термiнiв отримання майбутнього оподатковуваного доходу iснує невизначенiсть. Товариство не створює резерви пiд можливi наслiдки перевiрок, проведених податковими органами.  4. Основнi положення облiкової полiтики Облiкова полiтика, викладена нижче, послiдовно застосовувалася до усiх перiодiв, поданих у цiй фiнансовiй звiтностi. Нематерiальнi активи Нематерiальнi активи визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод вiд використання активiв та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.  Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю (собiвартiстю), коли вони стають придатними для використання у визначений спосiб.  Для амортизацiї нематерiальних активiв застосовується метод прямолiнiйного нарахування амортизацiї протягом термiну корисного використання. Термiн корисної експлуатацiї нематерiальних активiв складає до 10 рокiв амортизується протягом очiкуваного термiну корисного використання, який не перевищує 10 рокiв, лiцензiї   протягом термiну дiї. Незавершене капiтальнi iнвестицiї мiстять витрати безпосередньо пов'язанi зi створенням нематерiальних активiв та не амортизуються до моменту, коли нематерiальнi активи доведенi до стану, придатного до використання.   Основнi засоби Об'єкти основних засобiв вiдображаються за переоцiненою вартiстю, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення за їхньою наявнiстю.  Керiвництво Товариства оцiнило об'єкти основних засобiв, отриманих за розподiльчим балансом, за вартiстю  яка iсторично сформована в АТ "Харкiвобленерго" з урахуванням  накопиченого зносу. Сума дооцiнки (збiльшення балансової вартостi) , основних засобiв створена в АТ "Харкiвобленерго" вiдображена в  складi капiталу у дооцiнках. Такi основнi засоби амортизуються протягом строку, що залишився для їх корисного використання, у випадках, коли це потрiбно, Товариство визнає збитки вiд знецiнення. Новi об'єкти основних засобiв, в поточному роцi  товариством не були придбанi (не виготовлялись). Первiсна вартiсть основного засобу збiльшується у випадку здiйснення ремонту, реконструкцiї, модернiзацiї, добудовування, дообладнання, що призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод вiд його використання та оцiнка таких витрат може бути достовiрно визначена. Усi iншi витрати на ремонти, реконструкцiї вiдображаються у складi витрат звiтного перiоду. Якщо суттєвi компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання, вони облiковуються як окремi одиницi основних засобiв.  Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi. Переоцiнка об'єктiв основних засобiв вiдображається шляхом виключення з вартостi активу, що амортизується, суми накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки, з перерахунком 



балансової вартостi до розмiру переоцiненої вартостi активу. Сума дооцiнки (збiльшення балансової вартостi) основних засобiв включається до складу капiталу у дооцiнках. Сума дооцiнки (збiльшення балансової вартостi) основних засобiв у межах попередньої уцiнки, що була вiдображена у складi витрат, включається до складу доходiв звiтного перiоду. Сума уцiнки (зменшення балансової вартостi) основних засобiв включається до складу витрат перiоду. Сума уцiнки (зменшення балансової вартостi) основних засобiв у межах попередньої дооцiнки, що була вiдображена у складi капiталу у дооцiнках, зменшує суму капiталу у дооцiнках у межах попередньої дооцiнки. При вибуттi переоцiненого об'єкта основних засобiв сума накопиченої дооцiнки, вiдображена у складi капiталу у дооцiнках, включається до складу нерозподiленого прибутку з одночасним зменшенням капiталу по дооцiнцi. Об'єкти основних засобiв знiмаються з облiку при їх вибуттi або у випадку, якщо вiд їх подальшого використання не очiкується отримання економiчних вигод. Прибуток або збиток вiд вибуття активу (розраховується як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу), включається до звiту про сукупний дохiд у перiодi, в якому визнання активу припиняється. Пiсля вибуття активу залишковий капiтал у дооцiнках такого активу перекласифiковується до нерозподiленого прибутку.  Знос вiдображається у звiтi про сукупний дохiд i нараховується на основi прямолiнiйного методу з використанням норм зносу, що визначаються, зважаючи на передбачуваний термiн служби кожної одиницi основних засобiв. Знос придбаних активiв та активiв, створених за рахунок власних коштiв, починається з моменту, коли вiдповiдний актив був введений в експлуатацiю. Термiн корисного використання, вiдповiднi норми амортизацiї та лiквiдацiйна вартiсть визначаються для кожного об'єкта згiдно з затвердженими в Товариствi вимогами. Для розрахунку зносу використовуються наступнi очiкуванi строки корисного використання: Групи основних засобiв Термiн корисного використання Будiвлi та споруди 25-60 рокiв Машини та обладнання  5-30 рокiв Транспортнi засоби  5-10 рокiв Iнструменти, прилади та iнвентар 4-5 рокiв Незавершене капiтальнi iнвестицiї мiстить витрати, безпосередньо пов'язанi зi створенням основних засобiв, включаючи вiдповiднi змiннi накладнi витрати, понесенi в результатi будiвництва. Товариство капiталiзує витрати на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, як частину вартостi цього активу.  Незавершене капiтальнi iнвестицiї включає в себе роботи з будiвництва, виготовлення, реконструкцiї, модернiзацiї, технiчного переоснащення (шляхом модернiзацiї), придбання об'єктiв основних засобiв, якi на дату балансу не введенi в експлуатацiю, а також аванси сплаченi для придбання таких необоротних активiв. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї вiдображаються по собiвартостi за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення. Незавершене капiтальне будiвництво та придбанi (виготовленi) основнi засоби не амортизуються до моменту закiнчення будiвництва вiдповiдних активiв i вводу їх в експлуатацiю, коли основнi засоби доведенi до стану, придатного до використання. Зменшення корисностi не фiнансових активiв Одиницею, яка генерує грошовi кошти є вся сукупнiсть всiх активiв Товариства. На звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення корисностi, Товариство оцiнює суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це бiльша з наступних величин: справедливої вартостi активу або пiдроздiлу, що генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i вартостi використання активу. Сума очiкуваного вiдшкодування визначається для окремого активу, за винятком активiв, якi не генерують надходження грошових коштiв, якi, в основному, незалежнi вiд надходжень, що генеруються iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує 



його суму очiкуваного вiдшкодування, актив вважається таким, кориснiсть якого зменшилася i списується до вартостi вiдшкодування. Пiд час оцiнки вартостi використання, майбутнi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi активу. Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у звiтi про фiнансовi результати за перiод в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї активу, кориснiсть якого зменшилася або зменшенням залишку капiталу по дооцiнцi основних засобiв, якщо ранiше такий об'єкт було дооцiнено. На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi бiльше не iснують або зменшилися. Якщо така ознака є, розраховується сума вiдшкодування. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi вiдновлюються тiльки у тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд зменшення корисностi. У зазначеному випадку балансова вартiсть активу пiдвищується до суми очiкуваного вiдшкодування. Отримана сума не може перевищувати балансову вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), за якою цей актив визнавався б у випадку, якщо б у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати за перiод. Пiсля такої змiни вартостi майбутнi амортизацiйнi вiдрахування коригуються таким чином, щоб амортизувати переглянуту балансову вартiсть активу, за вирахуванням залишкової вартостi, на систематичнiй основi протягом строку корисної служби. Визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих Примiток. Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у своєму звiтi про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли воно стає стороною контрактних зобов'язань на iнструменти. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату виконання контракту. Первiсне визнання та подальша оцiнка фiнансових iнструментiв  Фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки при первiсному визнаннi вiдображаються за справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення.  Усi iншi фiнансовi iнструменти пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiю та iншi платежi, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, вiдображаються на рахунках дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом.  До витрат на операцiю належать комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, брокерам i дилерам, збори органам регулювання, фондовим бiржам, податки та держмита тощо.  Витрати на операцiю та комiсiйнi доходи, що є невiд'ємною частиною дохiдностi фiнансового iнструменту, визнаються в складi фiнансового iнструменту i враховуються при розрахунку ефективної вiдсоткової ставки за таким фiнансовим iнструментом.  При первiсному визнаннi Товариство оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн на передання обiцяних товарiв або послуг покупцю, виключаючи суми, отриманi вiд iменi третiх сторiн, якщо торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування (коли встановленi угодою дати платежiв надають покупцю чи продавцю суттєвi вигоди вiд реалiзацiї продукцiї). За борговим фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi, прибутки або збитки визнаються у складi iншого сукупного доходу до дати припинення його визнання або рекласифiкацiї, за виключенням процентних доходiв, нарахованих за методом ефективної вiдсоткової ставки, прибуткiв або збиткiв вiд його знецiнення та прибуткiв або збиткiв вiд змiни офiцiйного курсу гривнi до 



iноземних валют. Визнання оцiночного резерву за таким активом не змiнює величину його справедливої вартостi.  Згiдно з МСБО 9 " Фiнансовi iнструменти", Товариство залежно вiд намiрiв та полiтики управлiння активами, вiдповiдно до моделi бiзнесу та характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу класифiкує їх, як: - фiнансовi активи, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, якщо метою утримання такого активу (тобто бiзнес-моделлю) є отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв (виключно основної суми та процентiв); - фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у iншому сукупному доходi (капiталi), якщо актив утримується у рамках бiзнес-моделi, яка передбачає як отримання передбачених договором потокiв грошових коштiв, так i продажу фiнансових активiв; - фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки у складi прибутку/збитку - всi iншi активи. Витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням або випуском фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань (окрiм фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю через прибутки або збитки), вiдповiдно збiльшують або зменшують справедливу вартiсть фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань при первинному визнаннi. Витрати, що безпосередньо вiдносяться до придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi вiдображено за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, вiдносяться безпосередньо на прибутки i збитки. Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного фiнансового року.  Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються протягом 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi оборотних активiв. Фiнансовi активи, економiчнi вигоди вiд використання яких очiкуються протягом бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються довгостроковими та вiдображаються у складi необоротних активiв. Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi умови: а) актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої - утримання активiв задля збирання контрактних грошових потокiв; б) контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму. У разi перегляду договiрних грошових потокiв вiд фiнансового активу або їх модифiкацiї в iнший спосiб, коли перегляд або модифiкацiя не призводять до припинення визнання такого фiнансового активу згiдно з МСФЗ 9, Товариство перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу заново та визнає прибуток або збиток вiд модифiкацiї у прибутку або збитку. Валова балансова вартiсть фiнансового активу перераховується заново як теперiшня вартiсть переглянутих або модифiкованих договiрних грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом, або, за потреби, за переглянутою ефективною ставкою вiдсотка. Балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу коригують з урахуванням усiх витрат або комiсiй та амортизують протягом залишку строку погашення модифiкованого фiнансового активу. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом 



одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i б) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. Прибуток або збиток за фiнансовим активом, що оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається в iншому сукупному доходi, окрiм прибутку чи збитку вiд зменшення корисностi та прибутку чи збитку вiд курсових рiзниць, доти, доки не вiдбудеться визнання або перекласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнання фiнансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, перекласифiкується з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї. Проценти, нарахованi за методом ефективного вiдсотка, визнаються в прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2018 у дану категорiю Товариством вiдносяться фiнансовi активи у виглядi акцiй. Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збитокФiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Керiвництво пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах. Товариство здiйснює перекласифiкацiю фiнансових активiв тодi й лише тодi, коли змiнює свою бiзнес-модель управлiння фiнансовими активами. Товариство не проводить перекласифiкацiї жодних фiнансових зобов'язань  та iнструментiв капiталу, а також фiнансових активiв, якi на вибiр Товариства при початковому визнаннi були класифiкованi до моделi облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки.  Фiнансовi зобов'язання, термiн сплати яких очiкується протягом 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та вiдображаються у складi поточних зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання, термiн сплати яких очiкується протягом бiльш нiж 12 мiсяцiв з дати придбання або з дати балансу, вiдображаються у складi довгострокових зобов'язань. Фiнансовi зобов'язання, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток При первiсному визнаннi фiнансовi зобов'язання можуть бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо дотриманi такi критерiї: (i) вiднесення до цiєї категорiї виключає або суттєво знижує непослiдовнiсть у методах облiку, яка в iншому випадку виникла б при оцiнцi зобов'язань або визнання вiдповiдного прибутку або збитку; (ii) зобов'язання є частиною групи фiнансових зобов'язань, управлiння якими здiйснюється i результати за якими оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi, вiдповiдно до полiтики управлiння ризиками; (iii) фiнансове зобов'язання мiстить вбудований похiдний iнструмент, який необхiдно окремо вiдобразити у фiнансовiй звiтностi або до категорiї фiнансових зобов'язань, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю. Станом на 31 грудня 2018 Товариство не має фiнансових зобов'язань, якi могли б бути вiднесенi до категорiї переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Фiнансовi зобов'язання, якi облiковуються за амортизацiйною вартiстю Торговельна кредиторська заборгованiсть та iншi короткостроковi монетарнi зобов'язання, якi спочатку визнаються за справедливою вартiстю, надалi облiковуються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки. Процентнi зобов'язання надалi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, що забезпечує той факт, що будь-якi процентнi витрати, що пiдлягають погашенню за перiод, мають постiйну ставку у складi зобов'язань звiту про фiнансовий стан. У цьому випадку 



процентнi витрати включають початковi витрати на ведення операцiї i знижку, що пiдлягає виплатi пiсля погашення, а також будь-який вiдсоток або купон, що пiдлягають виплатi, поки зобов'язання залишаються непогашеними. Зменшення корисностi фiнансових активiв Модель зменшення корисностi застосовується до фiнансових iнструментiв, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:    фiнансовi активи, що є борговими iнструментами;    дебiторська заборгованiсть за договорами оренди;    зобов'язання з надання позик i зобов'язання за договорами фiнансової гарантiї.  За iнвестицiями в iнструменти капiталу збиток вiд зменшення корисностi не визнається.  Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки повиннi визнаватися в сумi, що дорiвнює або очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, або очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї iнструмента.  Товариство застосовує спрощений пiдхiд та визнає резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за дебiторською заборгованiстю, договiрними активами та дебiторською заборгованiстю за договорами оренди в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї iнструмента, не залежно вiд наявностi суттєвого компонента фiнансування.  Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає рiзницю мiж контрактними грошовими потоками вiдповiдно до умов договору та всiх грошових потокiв, що Товариство очiкує отримати. Потiм збиток дисконтується з наближенням до первiсної ефективної процентної ставки активу.  Для визначення складу заборгованостi, щодо якої у Товариствi iснує об'єктивне свiдчення того, що вона повнiстю або частково не буде погашена, на дату балансу здiйснюється аналiз заборгованостi щодо кожного окремого дебiтора на предмет iснування ознак сумнiвностi. Резерв кредитних збиткiв (сумнiвних боргiв) створюється за методом застосування абсолютної суми очiкуваних збиткiв, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв, з урахуванням умов договору, очiкуваного перiоду погашення, внутрiшнiх кредитних ризикiв для значних боржникiв на основi фiнансових показникiв i з урахуванням зовнiшнiх кредитних рейтингiв, якщо вони є, та прогнозної iнформацiї, а також iз застосуванням пiдходу "ймовiрнiсть дефолту" вiдповiдно до затвердженого окремим наказом Порядку визнання резерву очiкуваних кредитних збиткiв. Списання  Списання валової балансової вартостi фiнансового iнструменту за рахунок сформованого резерву вiдбувається пiсля визнання його безнадiйним, наявностi сформованого резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, та одночасного виконання iнших передумов, визначених вимогами чинного законодавства України та внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.  Припинення визнання i модифiкацiя договору  Припинення визнання фiнансових активiв вiдбувається якщо:  а) строк дiї прав на грошовi потоки, що визначенi умовами договору фiнансового активу, закiнчується;  б) передавання фiнансового активу вiдповiдає критерiям припинення;  в) списання фiнансового активу за рахунок резерву.  Контроль за переданим активом вiдсутнiй, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу його продати непов'язанiй третiй сторонi та може здiйснити цей продаж в односторонньому порядку без необхiдностi встановлювати додатковi обмеження щодо такого передавання.  Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, визнання такого активу припиняється, iнакше, у разi збереження контролю за фiнансовим активом, продовжується його визнання у межах подальшої участi в ньому.  Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового активу, визначеною на дату припинення визнання, та сумою отриманої компенсацiї (в тому числi величину отриманого нового активу за вирахуванням величини прийнятого зобов'язання), вiдображається як доходи або витрати вiд 



припинення визнання.  Фiнансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання погашено, анульовано або строк його виконання закiнчився.  Будь-якi витрати або винагороди є доходами/витратами вiд припинення визнання, якщо обмiн борговими фiнансовими зобов'язаннями або змiна умов за фiнансовим зобов'язанням вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.  Рiзниця мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сумою сплаченої компенсацiї є доходами/витратами вiд припинення визнання.  Процентнi доходи  Товариство визнає за фiнансовими iнструментами процентний дохiд/витрати за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх початкового визнання до дати припинення визнання (продаж, погашення), рекласифiкацiї.  Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, визнаються за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi за виключенням:  1) придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для таких фiнансових активiв застосовується ефективна ставка вiдсотка, скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту первiсного визнання;  2) фiнансових активiв, якi не є придбаними або створеними знецiненими фiнансовими активами, але якi в подальшому стали знецiненими фiнансовими активами. У випадку таких фiнансових активiв Товариство має застосовувати ефективну процентну ставку до амортизованої собiвартостi фiнансового активу у наступних звiтних перiодах.  Коригування процентних доходiв за фiнансовим активом на третьому рiвнi кредитного ризику проводиться в кореспонденцiї з рахунками, призначеними для облiку оцiночних резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки.  Оцiнка справедливої вартостi Всi активи та зобов'язання, справедлива вартiсть яких оцiнюється або розкривається у фiнансовiй звiтностi, були класифiкованi попереднiм власником в рамках описаної нижче iєрархiї справедливої вартостi на основi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому:  Рiвень 1 - Цiни котирування (не скоригованi) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання  Рiвень 2 - Моделi оцiнки, в яких суттєвi для оцiнки справедливої вартостi вихiднi данi, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, можна спостерiгати прямо або опосередковано; Рiвень 3 - Моделi оцiнки, в яких суттєвих для оцiнки справедливої вартостi вихiдних даних, що вiдносяться до найнижчого рiвня iєрархiї, немає у вiдкритому доступi. У випадку активiв i зобов'язань, якi переоцiнюються у фiнансовiй звiтностi на перiодичнiй основi, Товариство визначає необхiднiсть їх переведення мiж рiвнями iєрархiї, повторно аналiзуючи класифiкацiю (на пiдставi вихiдних даних найнижчого рiвня, якi є суттєвими для оцiнки справедливої вартостi в цiлому) на кiнець кожного звiтного перiоду. Керiвництво Товариства визначає полiтику i процедури для перiодичної оцiнки справедливої вартостi фiнансових активiв, що не котируються, наявних для продажу. Для переоцiнки основних засобiв залучаються зовнiшнi оцiнювачi. Рiшення про залучення зовнiшнiх оцiнювачiв приймається з достатньою регулярнiстю. В якостi критерiїв вiдбору застосовуються знання ринку, репутацiя, незалежнiсть та вiдповiднiсть професiйним стандартам. На кожну звiтну дату керiвництво Товариства аналiзує змiни вартостi активiв i зобов'язань, якi необхiдно повторно проаналiзувати i повторно оцiнити вiдповiдно до облiкової полiтикою. У рамках такого аналiзу керiвництво перевiряє основнi вихiднi данi, якi застосовувалися пiд час останньої оцiнки, шляхом порiвняння iнформацiї, використовуваної при оцiнцi, з договорами та iншими доречними документами. 



Керiвництво та зовнiшнi оцiнювачi також порiвнюють змiни справедливої вартостi кожного активу i зобов'язання з вiдповiдними зовнiшнiми джерелами з метою визначення об?рунтованостi змiн. Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Товариство класифiкувало активи та зобов'язання на основi їх характеру, притаманним їм характеристикам i ризикам, а також застосованого рiвня в iєрархiї справедливої вартостi, як зазначено вище. Iнформацiя про справедливу вартiсть активiв, оцiнюваних за амортизованою вартiстю, розкривається у Примiтцi 42. Грошi та їх еквiваленти До грошей та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить кошти на поточних рахунках та рахунках зi спецiальним режимом використання в банках. Запаси Запаси оцiнюються за найменшим iз двох показникiв: собiвартостi або чистої вартiстю реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО (перше надходження - перший вiдпуск).  Запаси перiодично переглядаються, сума, на яку первiсна вартiсть запасiв перевищує чисту вартiсть їх реалiзацiї (уцiнка запасiв), та вартiсть повнiстю втрачених (зiпсованих або тих, що не вистачає) запасiв списуються на витрати звiтного перiоду.  Аванси виданi Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi при отриманнi Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. Iншi аванси списуються за рахунок прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послу, що вiдносяться до них. За наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв. Акцiонерний капiтал Фiнансовi iнструменти, випущенi Товариством, класифiкуються як власний капiтал тiєю мiрою, якою вони вiдповiдають визначенню фiнансового зобов'язання або фiнансового активу. Простi акцiї Товариства класифiкуються як пайовi iнструменти. Капiтал у дооцiнках Капiтал у дооцiнках або резерв переоцiнки вiдображає прирiст справедливої вартостi основних засобiв, а також її зниження в тiй мiрi, в якiй це зниження компенсує прирiст вартостi того ж активу, визнаний ранiше у складi iншого сукупного доходу. Нерозподiлений прибуток Нерозподiлений прибуток включає суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод дiяльностi. Дивiденди Дивiденди визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично об?рунтованою. У разi виплати остаточних дивiдендiв, їхнє визнання здiйснюється у момент затвердження акцiонерами на загальних зборах. Аванси одержанi До складу одержаних авансiв вiдноситься сума вiдстроченого доходу по основним засобам безоплатно отриманого Товариством в ходi її дiяльностi i якi не ввiйшли до акцiонерного капiталу Товариства. Щорiчно частина доходу майбутнiх перiодiв в розмiрi нарахованого зносу на безоплатно отриманi основнi засоби вiдображається як дохiд у звiтi про сукупний дохiд у складi iншого доходу.  



Зобов'язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат Товариство бере участь у державнiй пенсiйнiй програмi, за якою роботодавець повинен здiйснювати на користь своїх працiвникiв вiдрахування до Державного пенсiйного фонду у виглядi єдиного соцiального внеску, розрахованого як процентна частка вiд загальної суми заробiтної плати. Ця пенсiйна програма є програмою з визначеним внеском. Зазначенi суми визнаються витратами в перiодi їх нарахування.  Оренда Оренда, при якiй за орендодавцем зберiгаються усi ризики i вигоди, пов'язанi з правом власностi на актив, класифiкується як операцiйна оренда. Платежi, пов'язанi з операцiйною орендою вiдображаються як витрати у звiтi про сукупний дохiд за перiод з використанням прямолiнiйного методу списання таких витрат протягом строку оренди. Потенцiйнi зобов'язання Потенцiйнi зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання потрiбне вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i при цьому сума таких зобов'язань може бути достовiрно оцiнена. Iнформацiя про такi зобов'язання пiдлягає вiдображенню, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi представляють собою економiчнi вигоди, є малоймовiрною. Резерви Резерви визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке виникло у результатi минулої подiї, є значна ймовiрнiсть того, що для погашення зобов'язання буде потрiбний вiдтiк економiчних вигод, i може бути зроблена надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо вплив тимчасової вартостi грошей iстотний, резерви дисконтуються за поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це може бути застосовано, ризики, характернi для конкретного зобов'язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом визнається як витрати на фiнансування. Податок на прибуток Поточний податок Поточнi податковi активи i зобов'язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою, передбачуваною до отримання як вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, якi застосовуються для розрахунку цiєї суми, - це ставки i закони, прийнятi або практично прийнятi на звiтну дату. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових зобов'язань за усiма тимчасовими рiзницями на звiтну дату мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань, для цiлей фiнансового облiку та вартiстю, що приймається до уваги у податковому облiку. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли: вiдстрочене податкове зобов'язання виникає в результатi первинного визнання гудвiлу або активу, або зобов'язання у господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням компанiй, i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподаткований прибуток або збиток; i щодо оподатковуваних тимчасових рiзниць, якi пов'язанi з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, та з часткою у спiльних пiдприємствах, якщо материнська компанiя може контролювати розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi, або iснує значна ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в недалекому майбутньому. Вiдстроченi податковi активи визнаються за усiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями i перенесенням на наступнi перiоди невикористаного податкового кредиту та податкових збиткiв, якщо iснує ймовiрнiсть отримання неоподатковуваного прибутку, щодо якого можна застосувати тимчасову рiзницю, а також використовувати податковi кредити i податковi збитки, перенесенi на наступнi перiоди, крiм випадкiв, коли: вiдстрочений податковий актив, що стосується тимчасових рiзниць, виникає у результатi первiсного визнання активу або зобов'язання в господарськiй операцiї, яка не є об'єднанням 



компанiй, i який на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi пiдприємства, а також з часткою участi у спiльнiй дiяльностi, вiдстроченi податковi активи визнаються, тiльки якщо iснує ймовiрнiсть сторнування тимчасових рiзниць в осяжному майбутньому i буде отриманий оподатковуваний прибуток, у вiдношеннi якого можна застосувати тимчасову рiзницю. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату складання звiту про фiнансовий стан i зменшується, якщо бiльше не iснує ймовiрностi отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або усю суму такого вiдстроченого податкового активу. Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну дату звiту про фiнансовий стан i визнаються тодi, коли виникає ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання визначаються за ставками податку, застосування яких очiкується при реалiзацiї активу або погашення зобов'язання, на пiдставi дiючих або оголошених (i практично прийнятих) на дату звiту про фiнансовий стан податкових ставок i положень податкового законодавства. Вiдстрочений податок, який належить до статей, визнаних не у складi прибутку чи збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до операцiй, якi покладенi в їхню основу, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi. Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку за наявностi повного юридичного права зарахувати поточнi податковi активи у рахунок поточних податкових зобов'язань i якщо вони вiдносяться до податкiв на прибуток, накладених тим самим податковим органом на той же суб'єкт господарювання. Для розрахунку податку на прибуток застосовується ставка податку на прибуток у розмiрi 18%. При розрахунку сум вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань Товариство використовувала ставки податку, якi, як очiкується, дiятимуть у перiод сторнування тимчасових рiзниць, якi призвели до виникнення вiдповiдних вiдкладених податкових активiв i зобов'язань. Визнання доходiв  Дохiд вiд реалiзацiї електроенергiї визнається за принципом нарахування, коли iснує ймовiрнiсть того, що Товариство одержить економiчнi вигоди, пов'язанi з проведенням операцiї, i сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд визнається за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Сума доходу визначається на пiдставi застосування тарифiв на реалiзацiю електроенергiї, затверджених Нацiональною комiсiєю регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг України. Методика визначення тарифiв заснована, головним чином, на сумi виробничої собiвартостi i затвердженому коефiцiєнтi прибутку. Такий процес визначення тарифiв може також пiдпадати пiд вплив соцiально-полiтичних чинникiв. Витрати на збут Витрати на збут складаються зi змiни резерву на знецiнення стосовно дебiторської заборгованостi, фiнансових активiв та iншi та списаної суми безнадiйної дебiторської заборгованостi на яку резерв сумнiвних боргiв не створювався.  Процентний дохiд Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка, який точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про сукупний дохiд. Фiнансовi витрати  



Фiнансовi витрати включають витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками, якi не капiталiзуються, збитки вiд дисконтування довгострокових фiнансових iнструментiв. Сегменти  Дiяльнiсть Товариства здiйснюється в одному операцiйному сегментi. Товариство є постачальником електричної енергiї на територiї Харкова та Харкiвськiй областi. Дiяльнiсть постачальникiв електричної енергiї регулюється НКРЕКП. Подiї пiсля звiтної дати Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i до дати затвердження фiнансових звiтiв до випуску та якi надають додаткову iнформацiю щодо фiнансової звiтностi Товариства, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати i якi не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства на цю дату, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо такi подiї суттєвi. 5. Стандарти та iнтерпретацiї, що повиннi застосовуватися Товариством.      Товариством застосовуються  мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (далi - IFRS/МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (далi -IAS/ МСБО), визначення Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ), Постiйного комiтету з тлумачень (ПКТ) в частинi, що не суперечать Закону № 996-ХIV, положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (далi - П(С)БО), в частинi, що розповсюджується на акцiонернi товариства.     Враховуючи положення параграфа 19 мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 1 (IAS 1), в необхiдних випадках застосовуються тi професiйнi судження, якi найбiльш адекватно характеризують фiнансове положення та не суперечать загальним принципам системи МСФЗ/МСБО (IFRS/IAS).               МСФЗ та iнтерпретацiї, що не набрали чинностi Товариство не застосовувала наступнi МСФЗ та Iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були опублiкованi, але не набрали чинностi: МСФЗ 16 "Договори оренди". МСФЗ 16 замiнює собою МСБО 17 "Оренда", Тлумачення КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", Роз'яснення ПКР 15 "Операцiйна оренда - заохочення" i Роз'яснення ПКР 27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду ". МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в звiтi про фiнансовий стан, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в  МСБО 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом протягом термiну оренди (актив у формi права користування). Орендарi будуть зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по амортизацiї активу в формi права користування. Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї (наприклад, змiнi термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi права користування.  Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ 16 практично не змiнюється в порiвняннi з дiючими в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавцi будуть продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСБО 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну та фiнансову. Крiм цього, МСФЗ 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з МСБО 17. МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Товариство планує застосування МСФЗ 16 за допомогою модифiкованого 



ретроспективного пiдходу. На дату складання цiєї фiнансової звiтностi Товариство ще не завершила оцiнку впливу застосування МСФЗ 16. МСФЗ 17 "Страховi контракти". МСФЗ 17 - новий стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. МСФЗ 17 замiнить МСФЗ 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування (страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя, пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а також до певних гарантiй та фiнансових iнструментiв з умовами дискрецiйної участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. МСФЗ 17 набуває чинностi для звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, при цьому вимагається надавати порiвняльну iнформацiю. Допускається дострокове застосування за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або ранiше. Даний стандарт не застосовний до Товариства Поправки до МСФЗ 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним вiдшкодуванням " Згiдно МСФЗ 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу"(критерiй SPPI) i iнструмент утримується в рамках вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ 9 роз'яснюють, що фiнансовий актив задовольняє критерiю SPPI незалежно вiд того, яка подiя або обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд того, яка сторона виплачує або отримує об?рунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання договору. Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2019 р Допускається застосування до цiєї дати. Данi поправки не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" та МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства"- Продаж або внесок активiв мiж iнвестором та асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством.  Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 i МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованiй компанiї або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес, згiдно з визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою компанiєю чи спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибутки чи збитки, якi виникають в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi, наявних у iнших, нiж компанiя iнвестора в асоцiйованiй компанiї чи спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ вiдклала дату вступу в силу цiєї поправки на невизначений термiн, але дозволяється дострокове застосування перспективно. Поправки до МСБО 19 "Виплати працiвникам" - "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою" Поправки розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом звiтного перiоду, органiзацiя повинна  визначити вартiсть послуг поточного перiоду та чисту величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, виходячи з актуарних припущень i ставок дисконтування, використаних для переоцiнки чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. Данi поправки застосовуються для подiй, якi сталися на дату або пiсля початку першого рiчного звiтного перiоду, який починається 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається 



дострокове застосування. Данi поправки будуть застосовуватися тiльки у вiдношеннi майбутнiх змiн програми, її скорочення або погашення зобов'язань за програмою. Поправки до МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства" - Довгостроковi частки в асоцiйованих та спiльних пiдприємствах. Поправки роз'яснюють, що органiзацiя застосовує МСФЗ 9 до довгострокових вкладень в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод пайової участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення). Мається на увазi, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних кредитних збиткiв за МСФЗ 9. У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ 9 органiзацiя не бере до уваги збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством або збитки вiд знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистої iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок застосування МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї i спiльнi пiдприємства". Данi поправки застосовуються ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Поправки не будуть мати впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Тлумачення КТМФЗ 23 "Невизначеностi щодо облiку податку на прибуток". У випадках вiдсутностi ясностi щодо вимог податкового законодавства стосовно тiєї чи iншої операцiї або до конкретних обставин основним є наступний критерiй: чи висока ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала товариство. Якщо вiдповiдь позитивна, то Товариство повинно вiдображати у фiнансовiй звiтностi ту ж суму, що i у податковiй звiтностi i розглянути необхiднiсть розкриття iнформацiї про iснування невизначеностi. Якщо вiдповiдь негативна, то сума, вiдображена у фiнансовiй звiтностi, буде вiдрiзнятися вiд суми в податковiй декларацiї, оскiльки вона оцiнюється з урахуванням наявної невизначеностi. Для вiдображення цiєї невизначеностi використовується один з наступних двох методiв оцiнки, в залежностi вiд того, який з них дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат вирiшення невизначеностi: - метод найбiльш iмовiрної суми; або - метод очiкуваної вартостi. Роз'яснення також вимагає, щоб тi судження i оцiнки, якi були сформованi компанiєю, були переглянутi в разi змiни фактiв i обставин - наприклад, внаслiдок податкової перевiрки або дiй, вжитих податковими органами, наступних змiн податкових правил, або пiсля закiнчення термiну, протягом якого податковий орган має право перевiрити правильнiсть обчислення податку.  Тлумачення застосовується до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. В даний час Товариство оцiнює вплив застосування Тлумачення на фiнансову звiтнiсть. "Щорiчнi удосконалення МСФЗ" (цикл 2015 - 2017 рокiв)  МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу"  Iнодi суб'єкт господарювання, який є учасником у спiльнiй операцiї (як визначено в МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть"), отримує контроль над цiєю спiльною операцiєю. Поправка до МСФЗ 3 пояснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає контроль, вiн проводять переоцiнку своєї колишньої частки в спiльнiй операцiї на дату придбання. Суб'єкт господарювання визнає будь-яку рiзницю мiж справедливою вартiстю на дату придбання спiльної операцiї та попередньою балансовою вартiстю як прибуток або збиток. Це удосконалення набуває чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно. 



МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" Удосконалення до МСФЗ 11 стосується ситуацiй, коли суб'єкт господарювання є стороною спiльної угоди, яка є спiльною операцiєю (як визначено в МСФЗ 11) - але, що важливо, не має спiльного контролю над спiльною операцiєю - i згодом отримує спiльний контроль. Ця поправка роз'яснює, що якщо i коли суб'єкт господарювання згодом отримає спiльний контроль, вiн не повинен переоцiнювати частку, яку вiн утримував ранiше.  Цi поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повиннi застосовуватися перспективно. МСБО 12 "Податки на прибуток" У деяких юрисдикцiях сума зобов'язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом господарювання, залежить вiд дивiдендiв, виплачених власникам iнструментiв капiталу. В поправцi до МСБО 12 уточнюється, що податковi наслiдки (якщо такi є) дивiдендiв (тобто розподiл прибутку власникам iнструментiв капiталу пропорцiйно їх часткам) повиннi визнаватися: o одночасно з визнанням зобов'язання сплатити такi дивiденди; i o у складi прибутку або збитку, iншого сукупного доходу або звiту про змiни у власному капiталi, в залежностi вiд того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операцiї або подiї, якi згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивiденди. Це удосконалення застосовується до перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку самого раннього представленого порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати.  МСБО 23 "Витрати на позики"  Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли квалiфiкований актив, що фiнансується за рахунок спецiальних запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесенi за спецiальними запозиченнями, бiльше не можуть бути капiталiзованi як частина вартостi цього квалiфiкованого активу. Але цi запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб. Тому з цiєї дати ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до визначення ставки капiталiзацiї, яка застосовується до позикових коштiв, запозичених для загальних потреб. Поправка застосовується до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язанi застосовувати цю поправку лише до витрат на позики, понесених на початок рiчного звiтного перiоду, коли поправка вперше застосовується, або пiсля цiєї дати. Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" щодо визначення суттєвостi Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш послiдовним i вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв впливає на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. У новому варiантi визначення iнформацiя вважається iстотною, якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування її iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до об?рунтованих очiкувань, вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх на основi такої фiнансової звiтностi, що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує.  Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Поправки до МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" Поправки уточнюють ключове визначення бiзнесу.  У колишньому визначеннi пiд бiзнесом розумiли сукупнiсть видiв дiяльностi та активiв, якi можна вести та якими можна управляти з метою забезпечення доходу в формi дивiдендiв, 



нижчих витрат або iнших економiчних вигiд безпосередньо iнвесторам або iншим власникам, членам чи учасникам.  За новим визначенням бiзнес - це iнтегрований набiр процесiв i активiв, здатних до здiйснення i управлiння з метою надання товарiв або послуг клiєнтам, генерування iнвестицiйного доходу (такого як дивiденди або вiдсотки) або генерування iншого доходу вiд нормальної дiяльностi. Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, дозволяється  дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. 6. Нематерiальнi активи 
  

Право користування природними ресурсами  Авторські та суміжні з ними права   Інші нематеріальні активи   Незавершені капітальні вкладення  Разом  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. Первісна вартість:          Надходження -  -  23  12  - Вибуття -  -  -  -  - На 31 грудня 2018 року -  -  23  12  35 Амортизація та знецінення:     -     Амортизація за рік -  -  (3)  -  (3) Вибуття -  -  -  -  - На 31 грудня 2018 року -  -  (3)  -  (3) Чиста балансова вартість:          На 31 грудня 2018 року -  -  20  12  32           Станом на 31 грудня 2018 року  нематерiальнi активи Товариства не перебували в заставi. У складi незавершених вкладень вiдображаються витрати на впровадження  iнших нематерiальних активiв.   7. Основнi засоби 
  

Будинки, споруди та передавальні пристрої   Машина та обладнання   Транспортні засоби   
Інструменти, прилади, інвентар   Інші основні засоби   

Незавершені капітальні інвестиції   Разом  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.      Отримано за розподільчим балансом від АТ «Харківобленерго»: 
  

      
     

Первісна вартість  7972  918  523  1604  -  -  11017 Накопичена амортизація (54)  (395)  (242)  (1`206)  -  -  (1897) Знос та знецінення:              Амортизація за рік (81)  (158)  (105)  (114)  -  -  (458) Вибуття -  -  -  -  -  -  - Дооцінка (уцінка)              Чиста балансова вартість:              На 31 грудня 2018 року 7837  365  176  284  -  -  8662  При створенi Товариство для  здiйснення господарської дiяльностi отримало  вiд АТ 



"Харкiвобленерго" за розподiльчим балансом основнi фонди. Право власностi на одноповерхову будiвлю по вул. Плеханiвськiй,126 АТ "Харкiвобленерго" залишило за собою. Товариство контролює майбутнi економiчнi вигоди вiд використання цього об'єкту та несе операцiйнi ризики та ризики, пов'язанi з його утриманням. Товариство вiдображає його  у своєму балансi, а податок на нерухомiсть як власних сплачує АТ "Харкiвобленерго". Первiсна вартiсть основних засобiв якi станом на 31 грудня 2018 року повнiстю амортизованi та включенi до складу активiв складає 1`163тис. грн.  У звiтному та попередньому перiодi у Товариства не було витрат на позики, що мають безпосереднє вiдношення до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв i, вiдповiдно, не капiталiзувались витрати на позики.  8. Довгострокова дебiторська заборгованiсть   31-12-2018   тис. грн.  Довгострокові векселя одержані 105  Довгострокова дебіторська заборгованість разом (рядок 1040) 105    Тестування довгострокової дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi Iнших ризикiв, крiм ризику неповернення боржниками, вiдносно яких Товариством було визнано збиток вiд зменшення корисностi та якi можуть суттєво вплинути на розмiр довгострокової дебiторської заборгованостi, на дату звiтностi не встановлено. Триває позовна робота до ПАТ "Харкiвський тракторний завод iм. С.Орджонiкiдзе" про право ПрАТ "Харкiвенергозбут" як векселятримача на вiдшкодування довгострокової заборгованостi. Iнформацiя про рiвень кредитного ризику представлена в Примiтцi 26.   9. Iншi необоротнi активи   31-12-2018   тис. грн.   тис. грн.  Інші необоротні активи                                                     8797                                 Резерв зменшення корисності 8797  Інші необоротні активи  разом (рядок 1090) 0  Триває позовна робота з ПАТ "БАНК ЗОЛТI ВОРОТА" про стягнення заборгованостi за договором на обслуговування банкiвського рахунку на користь ПрАТ "Харкiвенергозбут".  10. Запаси   31-12-2018  Сировина і матеріали 3130  Запасні частини до виробничого обладнання 2  Малоцінні швидкозношувані предмети 36  Паливо -  Інші 3  Запаси разом (рядок 1100), у т.ч. 3171  Вартість запасів 41  Аванси сплачені за запаси 3130  Резерв знецінення на запаси -  Запаси разом(рядок 1100) 3171   На 31 грудня 2018 рокiв запаси Товариства не перебувають в заставi, обмежень в їх користуваннi не має. Триває позовна робота про стягнення заборгованостi за договором купiвлi-продажу ТМЦ   ТОВ "Агропродукт" на користь  ПрАТ "Харкiвенергозбут" як правонаступника. 11. Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 



  31-12-2018   тис. грн.  Аванси видані за електричну енергію 60008  Інші аванси 31  Дебіторська заборгованість за виданими авансами разом (рядок 1130) 60039   12. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   31-12-2018   тис. грн.  Інша 23  Інша поточна дебіторська заборгованістьразом (рядок 1155) 23     Триває позовна робота про стягнення заборгованостi за злочином з Звєгiнцевої В.В. на користь  ПрАТ "Харкiвенергозбут" як правонаступника.  13. Грошi та їх еквiваленти До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить кошти на поточних рахунках та розподiльчих рахунках зi спецiальним режимом використання в банках.   31-12-2018   тис. грн.  Рахунки в банках 30843  Грошові кошти на розподільчих рахунках 30148  Гроші та їх еквіваленти разом(рядок 1165) 60991   Обмеження щодо використання грошей на розподiльчих рахунках Товариство здiйснює дiяльнiсть на ринку, що регулюється державою в особi НКРЕ. Для контролю виконання зобов'язань Товариства перед ДП "Енергоринок" за придбану електроенергiю, всi кошти вiд споживачiв за активну електроенергiю надходять виключно на розподiльчi рахунки. Кошти iз розподiльчого рахунку можуть перераховуватись на поточний рахунок в повнiй сумi надходження або може бути застосований алгоритм розподiлу коштiв, що встановлюється окремими Постановами НКРЕ.  У звiтному перiодi Товариство не проводила  не грошових операцiй.  14. Iншi оборотнi активи   31-12-2018   тис. грн.  Податкове зобов’язання з ПДВ по авансам отриманим 19723  Нереалізований податковий кредит з ПДВ -  Інші оборотні активи разом (рядок 1190) 19723   15. Зареєстрований (пайовий) капiтал З метою виконання рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 12.03.2018 року (протокол № 25) на виконання пункту 13 Роздiлу ХVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок електричної енергiї", з урахуванням прийнятого 16.04.2018 рiчними загальними зборами акцiонерiв рiшення, в частинi збiльшення статутного капiталу ПрАТ "Харкiвенергозбут", розподiлено статутний капiтал АТ "Харкiвенергозбут"  мiж АТ "Харкiвенергозбут" , ПрАТ "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" наступним чином:   Статутний капiтал ПрАТ ""ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" становить 5 130  815,20 грн. (П`ять мiльйонiв сто тридцять тисяч вiсiмсот п'ятнадцять грн. 20 коп.). Статутний капiтал подiлено на 256 540 760 (двiстi п'ятдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот сорок тисяч сiмсот шiстдесят) шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,02 грн. (двi копiйки) кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0 (нуль). Акцiонерний капiтал затверджений,  простi акцiї (номiнальна вартiсть): 



  
 Кількість акцій  Номінальна вартість однієї акції  

Зареєстрований (пайовий) капітал  тис. штук  грн.  тис. грн. На 31 грудня 2018 року 256`541  0.02  5131  Структура акцiонерного капiталу Товариства станом на 31 грудня 2018 та 2017 рокiв представлена таким чином:    31-12-2018   Кількість акцій  Частка володіння    тис. штук  %   Держава 166`754  65.001%   Garensiaenterpriseslimited, Кіпр 76`436  29.795%   Інші особи 13`351  5.204%    256`541  100.000%     Всi акцiї мають номiнальну вартiсть 0.02 гривнi. Тримачi простих акцiй мають право на отримання дивiдендiв по мiрi їх оголошення, а також мають право одного голосу на акцiю. Дивiденди акцiонерам оголошуються i затверджуються на щорiчних зборах акцiонерiв. 16. Капiтал у дооцiнках Рух капiталу у дооцiнках за 2018 рiк (рядок 1405):   
 Фонд переоцінки основних засобів   

Фонд інструментів, доступних для продажу   Разом  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. Отримано за розподільчим балансом від АТ «Харківобленерго»:      Дооцінка (уцінка) необоротних активів 7408  -  7408 На 31 грудня 2018 року 7408  -  7408  17. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) . Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)(рядок 1420)   2018 р.   тис. грн.  Залишок на 1 січня -  Залишок на 31 грудня (585)   18. Зобов'язання перед бюджетом   31-12-2018   тис. грн.  ПДВ до сплати 9669  Єдиний соціальний податок та до сплати 1  Податок з доходу фізичних осіб до сплати 1     Зобов'язання перед бюджетом разом(рядки 1620+1625) 9671               



19.  Заборгованість по розрахункам з  оплати праці. (рядок 1630)  2018 р.   тис. грн.  Залишок на 1 січня -  Залишок на 31 грудня (3)  20. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами  31-12-2018   тис. грн.     Аванси за електроенергію  118340  Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами разом (рядок 1635) 118340  21. Поточні забезпечення  31-12-2018   тис. грн.  Забезпечення виплат персоналу 1  Поточні забезпечення разом (рядок 1660) 1  22. Інші поточні зобов’язання  31-12-2018   тис. грн.  По податкових розрахунках з податку на додану вартість 10001  Компенсація відпустки, отримана від іншого підприємства 2776  Інші поточні зобов’язання разом (рядок 1690) 12777  23. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) За рік, що закінчився 31 грудня, чистий доход включав:  2018 р.   тис. грн.  Дохід від продажу електроенергії юридичним особам 261  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2000) 261   24. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) За рік, що закінчився 31 грудня, собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) включала:  2018 р.   тис. грн.  Електроенергія купована (258)   Знос та амортизація (462)  Послуги виробничого характеру (4)  Інші витрати включені до собівартості (35)  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) разом (рядок 2050) (7`59)  25. Адміністративні витрати  2018 р.   тис. грн.  Заробітна плата та відповідні нарахування (44)  Інші адміністративні витрати (43)  



Адміністративні витрати разом (рядок 2130) (87)  26. Прибуток на акцiю Суми базового прибутку на акцiю не розраховувались. Мiж звiтною датою i датою складання цiєї фiнансової звiтностi жодних iнших операцiй зi звичайними акцiями або потенцiйними звичайними акцiями не проводилося. 27. Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони Товариство є предметом державної власностi, через що усi iншi державнi i комунальнi пiдприємства, члени Верховної ради, мiнiстри i їх заступники, керуючi директори державних пiдприємств i iншi офiцiйнi представники органiв державних влади рiзних рiвнiв, а також їх безпосереднi родичi вважаються пов'язаними сторонами Товариства. Через велику кiлькiсть пов'язаних сторiн i обмеженостi ресурсiв Товариство застосовує звiльнення, викладене у параграфi 25 до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн", згiдно з яким суб'єкт господарювання, що звiтує, звiльняється вiд вимог щодо розкриття iнформацiї, стосовно операцiй зi зв'язаними сторонами та залишкiв заборгованостi, у тому числi зобов'язань, з а) органом державної влади, що здiйснює контроль, спiльний контроль або суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; та б) iншим суб'єктом господарювання, що є зв'язаною стороною, оскiльки той самий орган державної влади має контроль, спiльний контроль або суттєвий вплив i на суб'єкт господарювання, що звiтує, i на цей iнший суб'єкт господарювання. Економiчна, фiнансова i соцiальна полiтика, що проводиться державою, можуть чинити значний вплив на фiнансове становище Компанiї, результати господарської дiяльностi i рух грошових коштiв. Як зазначалось у Примiтцi 1 Нацiональна комiсiя регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України (НКРЕКП) регулює тарифи на електричну енергiю, а також можуть надавати пiльги та субсидiї певним групам споживачiв.  Стороною, що фактично контролює Товариство, є уряд України. Даний контроль до прийняття рiшення про передачу пакету акцiй, що належить державi, Фонду державного майна України, здiйснювався через основного акцiонера Нацiональну акцiонерну компанiю "Енергетична компанiя України". На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 лютого 2013 року № 126 "Питання передачi Фондовi державного майна державних пакетiв акцiй пiдприємств паливно-енергетичного комплексу" пакет акцiй ПрАТ "Харкiвенергозбут" , що належить державi, вилучено iз статутного капiталу НАК "Енергетична компанiя України" та передано Фондовi державного майна в установленому порядку актом приймання-передачi вiд 12.04.2013 № 152. За звiтнi перiоди Товариство не проводила значних розрахункiв з Фондом державного майна. Операцiї з провiдним управлiнським персоналом Виплати провiдному управлiнському персоналу за перiод, що закiнчились 31 грудня 2018 року вiдображенi в повному обсязi в примiтцi 20. До складу управлiнського персоналу входять члени правлiння( в.о. генерального директора та заступник генерального директора з комерцiйного облiку)2особи вiдповiдно. 28. Оцiнка за справедливою вартiстю Всi активи та зобов'язання оцiнюються за справидливою вартiстю вiдповiдно до iєрархiї джерел оцiнок справедливої вартостi активiв та зобов'язань Компанiї за справедливою вартiстю. За звiтний перiод переведення мiж Рiвнем 1, Рiвнем 2 та Рiвнем 3 джерел справедливої вартостi не здiйснювались. 29. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти, фiнансовi активи, дебiторську i кредиторську заборгованостi. Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах цих примiток.  Протягом звiтного перiоду Товариства не використовувала жодних фiнансових деривативiв, процентних свопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових ризикiв. Нижче наведене порiвняння балансової та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 



Товариства, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, за категорiями.    Балансова вартість  Справедлива вартість *  31-12-2018  31-12-2017  31-12-2018  31-12-2017  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю:        Інші довгострокові фінансові інвестиції  -  -  -  - Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою собівартістю:        Довгострокова дебіторська заборгованість 105  -  105  - Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 60039  -  60039  - Інша поточна дебіторська заборгованість 23  -  23  - Фінансові активи разом 60167  -  60167  - Фінансові зобов'язання, що обліковуються за амортизованою собівартістю:        Довгострокові та поточні зобов'язання 22`451  -  22`451  - Торговельна та інша кредиторська заборгованість 118340  -  118340  - Поточні забезпечення 1  -  1  - Фінансові зобов'язання разом 140792  -  140792  -  30. Умовнi i контрактнi зобов'язання Загальна iнформацiя  В енергетичному секторi тривають процеси суттєвої реструктуризацiї та реформування, майбутнiй напрямок i наслiдки яких у цей час невiдомi. Можливi реформи полiтики встановлення тарифiв, погашення державними органiзацiями заборгованостi за електричну енергiю та реструктуризацiя енергетичної галузi можуть зробити iстотний вплив на пiдприємства цiєї галузi. У зв'язку з невизначенiстю щодо можливих змiн у цьому секторi, у цей час неможливо оцiнити потенцiйний вплив реформ на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства. Соцiальнi зобов'язання Товариство пiдписало має зобов'язання щодо здiйснення своїм працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких може змiнюватися з року в рiк. У фiнансовiй звiтностi створено резерв пiд резерв вiдпусток, оскiльки керiвництво може достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням. Страхування Страхова галузь в Українi знаходиться у стадiї розвитку, тому багато форм страхового захисту, поширених в iнших країнах, в Українi, як правило, ще не є загальнодоступними. Товариство не має повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання дiяльностi або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або нанесення шкоди навколишньому середовищу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або операцiями Товариства. До тих пiр, поки Компанiя не отримає адекватного страхового покриття, iснує ризик того, що втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Компанiї. Юридичнi аспекти У ходi звичайної господарської дiяльностi Товариство є об'єктом судових позовiв i претензiй. Коли ризик вибуття ресурсiв, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями, вважався iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство вiдповiдним чином буде включати такi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво Товариства оцiнює ризик вибуття ресурсiв як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути достовiрно оцiнена, Товариство не створює резерву пiд умовнi зобов'язання. Такi умовнi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi. Цi умовнi зобов'язання можуть 



реалiзуватись у майбутньому, якщо вибуття ресурсiв стане можливим. Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не нараховувались умовнi зобов'язання у складi iнших поточних зобов'язань. Питання охорони навколишнього середовища Звичайна господарська дiяльнiсть Компанiї може завдавати несуттєвої шкоди навколишньому середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов застосування законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому середовищу, якi мають бути нарахованi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ. Оподаткування  У результатi нестабiльної економiчної ситуацiї в Українi податковi органи України придiляють все бiльшу увагу дiловим колам. Зважаючи на це, закони i постанови, що впливають на дiяльнiсть пiдприємств, продовжують стрiмко змiнюватися. Цi змiни характеризуються незадовiльним складанням законопроектiв, неоднозначними трактуваннями i арбiтражним застосуванням з боку держави. Зокрема, податковi декларацiї пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi за законом уповноваженi застосовувати надзвичайно суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Вищезазначенi факти можуть створювати податковi ризики для Компанiї.  ПрАТ "Харкiвенергозбут" за пiдсумками роботи 2018 року згiдно закону  №996 є малим пiдприємством, тобто має право не коригувати фiнансовий результат визначений у фiнансовiй звiтностi товариства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв до оподаткування  згiдно п.1.1 статтi 134  Податкового кодексу України на рiзницi  що виникають вiдповiдно до положень цього роздiлу. Поруки На звiтну дату у Компанiї вiдсутнi виданi поруки. 31. Полiтика управлiння ризиками Компанiя вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  Основнi фiнансовi зобов'язання Компанiї включають торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Компанiї для пiдтримки її дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Компанiя, є торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти. Компанiя також утримує доступнi для продажу iнвестицiї.    31-12-2018   тис. грн.  Фінансові активи   Гроші та їх еквіваленти 60991  Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 60039  Інша дебіторська заборгованість 23  Довгострокова дебіторська заборгованість 105  Фінансові зобов'язання   Довгострокові та поточні зобов'язання -  Торговельна та інша кредиторська заборгованість 118340  Поточні забезпечення 1   Кредитний ризик  Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у Компанiї пов'язаних iз цим збиткiв. Компанiя схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв. Оскiльки Компанiя здiйснює контрольовану державою дiяльнiсть та є основним постачальником електроенергiї в Харкiвському регiонi, вона позбавлена можливостi впливу на вибiр надiйних споживачiв та зобов'язана здiйснювати постачання електроенергiї на вiдведенiй територiї в межах своїх мереж усiм зацiкавленим 



споживачам. З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на рiвень розрахункiв споживачiв у Компанiї запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем розрахункiв споживачiв за спожиту електроенергiю. Компанiєю застосовуються рiзноманiтнi механiзми розрахункiв з дебiторами (залiки, переведення боргу, iнше). Ризиковим сегментом є пiдприємства комунального сектору, щодо яких у Компанiї законодавчо обмеженi процедури управлiння станом заборгованостi. За виключенням такого сегменту Компанiя успiшно контролює та управляє кредитними ризиками, пов'язаними з дебiторськими заборгованостями.  Компанiя структурує рiвень свого кредитного ризику шляхом встановлення лiмiтiв на максимальну суму ризику щодо одного споживача або групи споживачiв. Однак, лiмiти щодо рiвня кредитного ризику не можуть застосовуватися до усiх споживачiв. Ринковий ризик Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик включає в себе три типи ризику: вiдсотковий ризик, валютний ризик та iншi цiновi ризики, наприклад, ризик змiни цiн на iнструменти капiталу i ризик змiни цiн на товари. Фiнансовi iнструменти, пiдданi ринкового ризику включають в себе реструктуризовану заборгованiсть, а також фiнансовi активи, доступнi для продажу. Ризик змiни процентної ставки Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових процентних ставок. Керiвництво Компанiї вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що Компанiя немає боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою.  Валютний ризик Валютний ризик - це ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься через змiни курсiв обмiну валют. Вiдповiдно до МСФЗ 7 валютний ризик виникає за фiнансовими iнструментами у валютi, яка не є функцiональною, i є монетарними за характером; ризики, пов'язанi з перерахунком валют, не враховуються. Валютний ризик виникає, в основному, щодо нефункцiональних валют, у яких Компанiя має фiнансовi iнструменти.  На звiтну дату Компанiя не має активiв або зобов'язань, номiнованих у валюту вiдмiнну вiд функцiональної.  Ризик змiни цiн на дольовi фiнансовi iнструменти Фiнансовi iнструменти, що котируються на ринку цiнних патерiв Компанiї схильнi до ризику, зумовленого невизначенiстю вiдносно майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв. Ризик лiквiдностi  Пiдхiд керiвництва Компанiї до вирiшення проблем лiквiдностi ?рунтується на ефективному здiйсненнi операцiйної дiяльностi та залученнi фiнансування для покриття потреб в оборотному капiталi. Компанiя здiйснює контроль ризику нестачi грошових коштiв шляхом планування поточної лiквiдностi. За допомогою цього iнструменту аналiзуються термiни платежiв, пов'язаних з фiнансовими iнвестицiями та фiнансовими активами (наприклад, дебiторська заборгованiсть, iншi фiнансовi активи), а також прогнозованi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Метою Компанiї є пiдтримка балансу мiж безперервнiстю фiнансування i гнучкiстю шляхом використання банкiвських овердрафтiв, банкiвських кредитiв, векселiв. Ризик концентрацiї бiзнесу Основна господарська дiяльнiсть Компанiї зосереджена на територiї Українi. Законодавство, що впливає на дiяльнiсть компанiй в Українi, схильне до частих змiн. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Компанiї можуть бути схильнi до ризику у разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi. Протягом 2018 року придбана електроенергiя отримувалася лише у постачальника ДП "Енергоринок". Управлiння капiталом 



Компанiя здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi Компанiї в осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. 32. Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Полiтична i економiчна ситуацiя в країнi в 2018 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 i девальвацiї нацiональної валюти по вiдношенню до основних iноземних валют. Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформування судової системи з кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Слабкiсть нацiональної валюти, яка пiддалася девальвацiї бiльш нiж в три рази по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями по мiжнародних розрахунках, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, що триває нестабiльнiсть на традицiйних експортних ринках країни i високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi в найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище структурних реформ.  Курси обмiну гривнi вiдносно основних валют, представленi таким чином:   31-12-2018   тис. грн.  Долар США 27,688264  Євро 31,714138   При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi i якi оцiнюються результати зазначених факторiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Компанiї у звiтному перiодi. Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй, у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати  на дiяльнiсть Компанiї у такий спосiб, що наразi не може бути визначений.Керiвництво вважає, що їм здiйснюються всi заходи, необхiднi для пiдтримки стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої невизначеностi. Про необхiднiсть таких корегувань буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi. При середньому розрахунковому алгоритмi перерахування коштiв в ДП Енергоринок товариство додержується встановленого графiку платежiв та станом на 31 грудня 2018 року має аванс 60008 тис. грн. 33. Подiї пiсля звiтної дати ПрАТ "Харкiвенергозбут" розпочав свою дiяльнiсть 12 червня 2018 року, за час iснування товариства не було суттєвих подiй, якi впливають на розумiння цiєї фiнансової звiтностi.  XV. Відомості про аудиторський звіт 1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка" 2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 31520115 
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 01013, м. Київ, вул. Промислова, 4 



4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 2698 
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)  
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 30.05.2018 по 31.12.2018 7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02 - із застереженням 
8 Пояснювальний параграф (за наявності)  9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 11/03-2019, дата: 11.03.2019 10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 11.03.2019, дата закінчення: 26.03.2019 11 Дата аудиторського звіту 26.03.2019 12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 15 000,00 13 Текст аудиторського звіту  Думка Ми, незалежнi аудитори ТОВ "Аудиторська фiрма "Арка", провели аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВЕНЕРГОЗБУТ" (далi -Товариство), баланс станом на 31 грудня 2018 року, звiт про фiнансовi результати за 2018 рiк, звiт про власний капiтал за 2018 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2018 рiк та примiтки до цих звiтiв, що включає стислий виклад значущих облiкових полiтик, оцiнок та цифровий матерiал, який розкриває змiст окремих статей звiту про фiнансовий стан та звiту про фiнансовi результати (далi - фiнансова звiтнiсть). На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в параграфi "Основа для думки iз застереженням" нашого звiту, фiнансовi звiти, що додаються, подають справедливо i достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, iнформацiю про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018р. та результати його дiяльностi за 2018 рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ). Основа для думки iз застереженням Як вказано в Примiтцi 10 до цiєї фiнансової звiтностi, балансова вартiсть запасiв враховує аванс на користь постачальника у сумi 3 130 тис. грн. За результатами виконаних процедур було з'ясовано, що запасиу сумi 3 130 тис. грн.не будуть отриманi Товариством, вiдповiдно їх балансова вартiсть має бути зменшена, а сума витрат та непокритий збиток збiльшенi на 3 130 тис. грн. Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту (далi МСА), прийнятих в Українi в якостi нацiональних. Нашувiдповiдальнiстьвiдповiдно до цих МСА викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" цього звiту.Ми незалежнi по вiдношенню до Товариства вiдповiдно до етичних вимог, застосованих до аудиту фiнансової звiтностi в Українi, нами виконанi iншi етичнi зобов'язання у вiдповiдностi з даними вимогами. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.   Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу  Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональнихположень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, 



щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоїзвiтностi Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: o iдентифiкуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; o 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; o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок та вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;  o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 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 об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.  З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовимипитаннями 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. Звiт про iншi правовi та регуляторнiвимоги Станом на 31.12.2018 року розмiр статутного капiталу Товариства складає 5 130 815,20 грн. та вiдповiдає його установчим документам. На виконання пункту 13 Роздiлу ХVII "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про ринок електричної енергiї" на позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 12.03.2018 року, прийнято рiшення щодо видiлу з Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго" нового акцiонерного товариства ПрАТ "Харкiвенергозбут".  Рiшенням позачергових загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 30.05.2018 року, прийнято розподiлити статутний капiтал АК "Харкiвобленерго" у сумi 64 135 190 грн. мiж АТ "Харкiвобленерго" та ПрАТ "Харкiвенергозбут" наступним чином: - статутний капiтал ПрАТ "Харкiвенергозбут" становитиме 5 130  815,20 грн. та буде подiлено на 256 540 760 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,02 грн. кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0;  - статутний капiтал АК "Харкiвобленерго" буде вiдповiдно зменшений на розмiр статутного капiталу ПрАТ "Харкiвенергозбут", становитиме 59 004 374,80 грн. та буде подiлений на 256 540 760 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,23 грн. кожна акцiя. Кiлькiсть привiлейованих акцiй - 0. У зв'язку з описаним розподiлом, прийнято рiшення про випуск 256 540 760 штук простих iменних акцiй з метою конвертацiї 256 540 760 штук простих iменних акцiй Товариства номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожнаакцiя в таку саму кiлькiстьакцiйномiнальноювартiстю 0,23 грн. кожнаакцiя.  Статутнийкапiталу АК "Харкiвобленерго" у сумi 64 135 190 грн., який був розподiлений мiж АК "Харкiвобленерго" та ПрАТ "Харкiвенергозбут", бувсформований на базi майна Державноїакцiонерноїенергопостачальноїкомпанiї "Харкiвобленерго". Акт оцiнкицiлiсногомайнового комплексу та статут Товариства на дату заснуваннязатверджений наказом Мiнiстерстваенергетики та електрифiкацiїУкраїнивiд 22.08.1995р. №163.  Iнформацiя про наявнiстьподiйпiслядати балансу, якi не знайшливiдображення у фiнансовiйзвiтностi, протеможутьматисуттєвийвплив на фiнансовий стан ПрАТ "Харкiвенергозбут" Ми не iдентифiкувалифактiв та обставин, якiможутьсуттєвовплинути на дiяльнiстьТовариства, зокрема на склад i структуру фiнансовихiнвестицiй, у майбутньому, але звертаємоувагу, що станом на 31.12.2018 року нерухомiсть, яку Товариства утримує на балансi, перебуває в податковiйзаставiпiдзабезпеченнясплатиподаткового боргуАК "Харкiвобленерго" та не є власнiстю Товариства. Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть ПрАТ "Харкiвенергозбут" у майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу, зокрема про склад i структуру фiнансових iнвестицiй Ми не iдентифiкували фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть ПрАТ  "Харкiвенергозбут" у майбутньому, в тому числi фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на склад i структуру фiнансових iнвестицiй. Iнформацiя щодо iншої фiнансової звiтностi вiдповiдно до законiв України та нормативно-правових актiв Комiсiї 



У зв'язку з тим, що iншi фiнансовi звiти, крiм тих, що зазначенi в роздiлi "Вступ" цього аудиторського звiту, Товариством не складалась, вiдповiдно, аудитор не висловлює думку щодо цього питання. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АРКА".  Включена до роздiлiв суб'єктiв аудиторської  дiяльностi та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi та пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес за номером 2698.  ПIБ аудитора, що проводив аудит, номер i серiя, дата видачi сертифiката аудитора виданого АПУ: Долiнченко Вiра Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiї А№004963, виданий рiшенням АПУ вiд 30.11.2001р. №104, чинний до 30.11.2020р. Мiсцезнаходженняюридичної особи (юридична адреса): вул. Промислова 4, мiстоКиїв.Фактичнемiсцерозташування: вул. Бойчука, будинок 3, офiс 18, мiстоКиїв, Україна, тел. +380(44) 507 25 54.  Договiр на проведення аудиту вiд 11.03.2019 року №11/03-2019. Дата початку перевiрки 11.03.2019р., дата закiнчення 26.03.2019 року.  Дата складання Звiту26.03.2019р.  Аудитор       В.О. Долiнченко Партнер       О.I. Михайлова Сертифiкат аудитора серiї А №004934, виданийрiшенням АПУ вiд 30.11.2001р. №104, чинний до 30.11.2020р.     XVI. Твердження щодо річної інформації Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.  При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це може бути застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.  Приватне акцiонерне товариство "Харкiвенергозбут" (далi - "товариство" або "ПрАТ "Харкiвенергозбут") є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, яка створена та дiє вiдповiдно до положень Цивiльного кодексу України, Господарського кодексу України, Законiв України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", а також iнших нормативно-правових актiв України.   



Фiнансова звiтнiсть  Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Вона мiстить достовiрнi та об"єктивнi данi про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан та збитки.   XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду 
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