Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість,
осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість
10. 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 та 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
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись
протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
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виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
X
25. Твердження щодо проміжної інформації
X
26. Примітки:
ПрАТ "Харкiвенергозбут" протягом 3кв 2021року не приймало участi у створеннi юридичних
осiб.
Посада корпоративного секретаря вiдсутня.
Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Змiни осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями
товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому
значенню пакета акцiй не вiдбувалося. Облiгацiї, похiднi, борговi та iншi цiннi папери не
випускалися. Викупу (продаж ранiше викуплених акцiй товариства), придбання власних акцiй
протягом звiтнього перiоду не було.
Обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчудження таких цiнних паперiв
вiдсутнi.

У власностi працiвникiв товариства не має у власностi iнших цiнних паперiв товариства (крiм
акцiй) та акцiй товариства у розмiрi понад 0,1% розмiру статутного капiталу.

В товариствi немає осiб заiнтересованих у вчиненi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть. Протягом
звiтнього перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не вчинялися.
У звiтному перiодi не укладалося акцiонерних та корпоративних договорiв, укладених
акцiонерами (учасниками) товариства.
Квартальна фiнансова звiтнiсть товариства складається за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi. Цiльовi облiгацiї протягом звiтнього перiоду не випускалися. Протягом
перiода акцiонернi, корпоративнi договори або правочини, умовою чинностi яких є
незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом не укладалися. В звiтному перiодi
товариство не мало зобов'язань за цiнними паперами.
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором вiдсутнiй, у
зв'язку з тим, що аудит промiжної фiнансової звiтностi не проводився.

Також, протягом звiтного перiоду вiдсутня промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним
суб'єктом забезпечення окремо), оскiльки борговi цiннi папери не випускались.
Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової
звiтностi. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не подається, так як складається
за прямим методом.

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акц?онерне товариство "Харк?венергозбут"
2. Дата проведення державної реєстрації
07.06.2018
3. Територія (область)
Харківська обл.
4. Статутний капітал (грн)
5130815,2
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
65,001
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
500
8. 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
9. Органи управління підприємства
1.Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв;2. Наглядова рада;3. Виконавчий
орган Товариства - Дирекцiя;4. Ревiзiйна комiсiя.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа

01133, Україна, Київська обл., - р-н, мiсто
Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9
СМАРТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛТД
Кiпр
Iншi фiз та юр особи
Фонд державного майна України

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
00032945
НЕ 303560
-

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
0
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
2) IBAN
UA903516290000000002604813373
3) поточний рахунок
UA903516290000000002604813373
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
ПАТ "Мегабанк", МФО 351629
5) IBAN
UA183516290000002600797813373
6) поточний рахунок
UA183516290000002600797813373

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
Вид діяльності
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
1
2
3
4
5
постачання електричної енергiї Постанова № 19.06.2018
Нацiональна комiсiя, що
споживачу
505
здiйснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
Опис
Лiцензiя має необмежений термiн дiї.
постачання природного газу
Постанова № 29.04.2020
Нацiональна комiсiя, що
894
здiйснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг
Опис
Лiцензiя має необмежений термiн дiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада
Голова Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Андрiєнко Полiна Григорiвна
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка (1996р. та 1999р.)
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, 00032945, Фонд державного майна України, д/н,
Головний спецiалiст, 00032945, - 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.
7. Опис
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".
Андрiєнко Полiна Григорiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Заступник голови Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гриненко Рита Леонiдiвна
3. Рік народження
1963
4. Освіта
1. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка (1985). 2. Київський
нацiональний економiчний унiверситет (2003р).
5. Стаж роботи (років)
40
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонд державного майна України, 00032945, Фонд державного майна України, д/н,
Головний спецiалiст, 00032945, - 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.
7. Опис
Гриненко Рита Леонiдiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не

має. Винагорода не виплачувалась.
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 Гриненко Р.Л..
заступником голови Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут".

1. Посада
Член Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Подольський Артем Борисович
3. Рік народження
1984
4. Освіта
Київський нацiональний унiверситет iменi Т. Шевченка (2006 р.)
5. Стаж роботи (років)
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";, 39576558, ТОВ "Юридична фiрма "Трастед
Едвайзер", директор, 39576558, - 02.03.2015 р. - прийнятий на посаду керiвника проектiв в
ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";
31.01.2018 р. - звiльнений з посади керiвника проектiв ТОВ "Юридична фiрма "Трастед
Едвайзерс";
01.02.2018 р. - прийнятий на посаду керiвника проектiв в ТОВ "Юридичне бюро
"Алєксєєв, Боярчуков та партнери";
27.12.2018 р. - звiльнений з посади керiвника проектiв ТОВ "Юридичне бюро "Алєксєєв,
Боярчуков та партнери";
-

01.03.2019 по теперiшнiй час - директор ТОВ "Юридична фiрма "Трастед Едвайзерс";

7. Опис
Подольський Артем Борисович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Винагорода не виплачувалась
30.05.2018 загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут" була обрана до складу
Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут", представника акцiонера товариства, юридичної
особи - ТОВ "Фондова компанiя "Меридiан", що є власником 2.13% простих iменних акцiй
товариства.
30.01.2020 призначенно членом Наглядової ради Товариства - представника акцiонера
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "МЕРИДIАН"

Подольського Артема Борисовича.

1. Посада
Член дирекцiї (в.о. генерального директора) ПрАТ "Харкiвенергозбут"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуркiн Андрiй Олександрович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
1. Вольське вище вiйськове ордена Червоної Зiрки училища тила., 1995; 2.Повна вища,
Одеський нацiональний унiверситет iм. I.I. Мечникова, 2001
5. Стаж роботи (років)
10
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Приватне Акцiонерне Товариство "Миколаївська Теплоелектроцентраль", 30083966,
Приватне Акцiонерне Товариство "Миколаївська Теплоелектроцентраль", 30083966,
28.04.2015-21.07.2015-Менеджер iз збуту електроенергiї фiлiї "Пiвденна" Центрального округу
Публiчне Акцiонерне Товариство "Миколаївобленерго";
- 17.08.2015-03.06.2016-Начальник вiддiлу з контролю
комунальне пiдприємство " Миколаївводоканал";

за водовикористанням Мiське

- 03.06.2016-09.12.2016-Заступник директора пiдприємства зi збуту Мiське комунальне
пiдприємство "Миколаївводоканал";
- 01.11.2018-30.07.2020-Радник генерального директора у вiддiлi iнформацiйної полiтики та
дiловодства Приватне Акцiонерне Товариство "Миколаївська Теплоелектроцентраль" Вiддiл
органiзацiї працi i пiдбору персоналу
7. Опис
Вiдповiдно до протоколу Наглядової ради ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 10.09.2020.№
6/2020 прийняте рiшення: обрати з 11.09.2020 в.о.генерального директора Чуркiна Андрiя
Олександровича (члена дирекцiї).
Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Чуркiн
Андрiй Олександрович часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Винагорода не
виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (заступник генерального директора з комерцiйних та маркетингових
питань) ПрАТ "Харкiве
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Курницький Юрiй Миколайович
3. Рік народження
1979
4. Освіта

Чераський державний технологiчний унiверситетi, 2019
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, ПрАТ "Харкiвенергозбут", заступник начальника
вiддiлу забезпечення бiзнесу, 42206328, з 09.2009
по 08.2018 ВАТ
"Черкасиобленерго",провiдний iнженер вiддiлу по роботi з юридичними споживачами служби
збуту електричної енергiї
з 12.2018

по 07.2019

з 09.2020
по 10.2020
забезпечення бiзнесу

- ТОВ "Черкасиенергозут", заступник директора з постачання
-

ПрАТ

"Харкiвенергозбут",

заступник

начальника

вiддiлу

7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 02.10.2020 (протокол
№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Курницького Юрiя Миколайовича
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член дирекцiї (Директор з комерцiйних питань) ПрАТ "Харкiвенергозбут"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чуприна Микола Петрович
3. Рік народження
1964
4. Освіта
1. Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi, 1989 2. Одеська морська
нацiональна академiя , 2011
5. Стаж роботи (років)
33
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, з 08.2010 по
09.2015 - ПАТ "Миколаївобленерго", м. Миколаїв, заступник комерцiйного директора по
роботi з споживачами;
з 06.2016 по 01.2017- МКП " Миколаївводоканал", м. Миколаїв, начальник вiддiлу контролю
водовикористання;
з 02.2018 по 04.2018 - ТОВ з II "Цеппелiн Україна ТОВ" м. Київ, iнженер з охорони працi
Гiрничої фiлiї.
з 23.09.2020 по 10.2020 - Заступник начальника вiддiлу по роботi зi споживачами ПрАТ
"Харкiвенергозбут"
з 10.2020 та по цей час директор з комерцiйного облiку ПрАТ "Харкiвенергозбут

7. Опис
Вiдповiдно до рiшення Дирекцiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 02.10.2020 (протокол
№7/2020) призначено члена дирекцiї товариства Чуприну Миколу Петровича
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась
Членом дирекцiї обраний до припинення повноважень.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Новоторова Свiтлана Олександрiвна
3. Рік народження
1966
4. Освіта
Київський технологiчний iнститут харчової промисловостi (1990)
5. Стаж роботи (років)
0
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ
"УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"ТОВ
"УКРЕНЕРГОРЕЄСТР",
21656006,
ТОВ
"Укренергореєстр", 21656006, - 08.06.2004 - 04.01.2016 - бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР";
-04.01.2016 - по цей час - головний бухгалтер ТОВ "УКРЕНЕРГОРЕЄСТР"
7. Опис
Новоторова Свiтлана Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Винагорода не виплачувалась
Новоторова Свiтлана Олександрiвна 15.04.2019 загальними зборами акцiонерiв
ПрАТ
"Харкiвенергозбут" була обрана до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут", як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Компанiя "ГАРЕНСIА ЕНТЕРПРАЙЗIЗ
ЛIМIТЕД", що є власником 29,79% простих iменних акцiй товариства.

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (представник акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Платонова Наталiя Юрiiвна
3. Рік народження
1959
4. Освіта
Київський ордена Ленiна полiтехнiчний iнститут, 1985
5. Стаж роботи (років)
0
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України, 00032945, Фонд державного майна України,
00032945, - 06.07.2015 р. - головний спецiалист вiддiлу приватизацiї об'єктiв груп Д та Ж

Управлiння приватизацiї ою'єктiв груп А, Д та Ж Департаменту конкурентних продажiв об'єктiв
приватизацiї;
- 14.08.2015 - головний спецiалист вiддiлу з питань координацiї роботи регiональних вiддiлень
Управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями Департаменту забезпечення дiяльностi
Фонду;
- 13.04.2016 - головний спецiалист вiддiлу контролю приватизацiйних процесiв, реалiзацiї
державних корпоративних прав Управлiння внутрiвiдомчого контролю Департаменту
внутрiшнього аудиту та контролю;
- 07.10.2016 - головний спецiалист вiддiлу з питань контролю та облiку майна, яке не увiйшло до
статутного капiталу реорганiзованих пiдприємств Управлiння з питань розпорядження
державним майном Департаменту комунiкацiйного забезпечення, роботи iз ВРУ та
розпорядження державним майном;
07.08.2017 - головний спецiалист вiддiлу органiзацiї роботи з управлiння майном, яке не
увiйшло до статутних капiталiв господарських товариств, створених в процесi приватизацiї
Управлiння з питань розпорядження державним майном Департаменту законодавчого
забезпечення, орендних вiдносин та розпорядження державним майном;
10.01.2018 - головний спецiалист вiддiлу контролю та облiку майна, яке не увiйшло до
статутного капiталу у господарських товариствах Управлiння з питань розпорядження
державним майном;
04.09.2019 - головний спецiалист вiддiлу звiтностi Управлiння з питань аналiзу
фiнансово-господарської дiяльностi Департаменту управлiння державною власнiстю та аналiзу
фiнансово-господарської дiяльностi.
- 05.2018 - по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України
7. Опис
28.02.2020 була обрана до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут", як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" (предст. акцiонера)
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бричковська Євгенiя Миколаївна
3. Рік народження
0
4. Освіта
5. Стаж роботи (років)
0

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Фонду державного майна України, 00032945, Фонду державного майна України,
00032945, начальник вiддiлу управлiння державним майном Регiонального вiддiлення Фонду
державного майна України по Харкiвськiй областi
7. Опис
21.06.2019 була назначена до складу Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Харкiвенергозбут", як
представник акцiонера товариства, юридичної особи - Фонду державного майна України, що є
власником 65,0% акцiй товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась

1. Посада
Головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Моiсеєва Вiкторiя Миколаївна
3. Рік народження
1970
4. Освіта
Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут (1993)
5. Стаж роботи (років)
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Харкiвенергозбут", 42206328, АТ "Харкiвобленерго", 00131954, - 07.11.2005 29.12.2018 - начальник вiддiлу обробки платiжних документiв Харкiвенергозбут АТ
"Харкiвобленерго"
- 01.01.2019 - 01.01.2019 - Бухгалтер 2 категорiї ПрАТ "Харкiвенергозбут"
- 02.01.2019 - по цей час - головний бухгалтер ПрАТ "Харкiвенергозбут"
7. Опис
Вiдповiдно до Наказу ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 02.01.2019 ( №1к) бухгалтера 2
категорiї ПрАТ "Харкiвенергозбут" Моiсеєву Вiкторiю Миколаївну переведено на посаду
головного бухгалтера ПрАТ "Харкiвенергозбут"
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода не виплачувалась.

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення
X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
50000

Відсоток від
користування
коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення
X

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

17.08.2021

50000

14,9

15.08.2022

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

43430

X

X

X

0

X

X

X
1546414
X
X
X
1639844
X
X
На дату подання звiту податковi зобов'язання не були
виконаннi.
Iншi зобов'язання будуть виконаннi у строк, передбачений
договорними вiдносинами та законодавством

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1

Основні
види
продукції
2
Корисний
вiдпуск
електроенергi
ї
власнимспож
ивачам

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
0

Обсяг виробництва
у грошовій формі
(тис.грн)
4
0

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
0

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
3330052.25
5549677
100

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3
4

2
Купована ел.енергiя
Передача ел.енегiї
Розподiл ел. енергiї
Iншi

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
3
49,79
14,33
33,65
2,23

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
11.09.2018
68/1/2018

Опис

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

3
Нацiональна комiсiя
зцiнних паперiв
тафондового ринку

4
UA5000001355

Тип
цінного
папера

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

5
6
7
8
9
10
Акція
Бездокумента
0,02
25654076
5130815,2
100
проста
рні іменні
0
бездокумент
арна іменна
ПрАТ "Харкiвенергозбут" не включено до бiржового реєстру. Дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю виписку акцiй ПрАТ Харкiвенергозбут
25.02.2020

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

1
1

2
08.07.2021

Опис:

Найменуванн
я
уповноважен
ого органу,
що прийняв
рішення

3
рiшення не
приймалось

Ринкова
вартість
майна або
послуг, що є
предметом
правочину
(тис.грн)

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис.грн)

Співвідношен
ня ринкової
вартості
майна або
послуг, що є
предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності (у
відсотках)

4
33,317

5
1 294 495

6
0,00257

Предмет
правочину

7
Оренда
нерухомого
майна нежитлове
примiщення
кiм. № 66,
загальною
площею 13,3
кв.м., що
розташованi за
адресою:
64309,
Харкiвська
область, м.
Iзюм, вул.
Соборна, 37

Дата
вчинення
правочину

8
08.07.2021

Дата розміщення
інформації про
прийняття
рішення щодо
надання згоди на
вчинення значних
правочинів у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних
Національної
комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
або через особу,
яка провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від
імені учасників
фондового ринку
9

URL-адреса
сторінки власного
веб-сайту
товариства, на якій
розміщена особлива
інформація про
прийняття рішення
щодо надання згоди
на вчинення
значних правочинів

10

Для розмiщення Iзюмського районного розрахунково-сервiсного центру.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради,
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля
обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".
Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення вважати не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось

2

30.03.2021

Наглядова
рада

120 000

1 294 495

9,27002

30.03.2021 на
засiданнi
Наглядової
ради ПрАТ
"Харкiвенерго
збут"
(протокол №
6/2021)
вирiшили:
Прийняти
рiшення про
надання ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" згоди

16.08.2021

30.03.2021

https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/osoblyvka
_kredyt.pdf

на вчинення
значних
правочинiв,
вiдповiдно до
листа ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" вiд
08.02.2021 №
01-16/1907, а
саме на
укладення з
акцiонерним
товариством
"Мегабанк"
кредитного
договору №
20-02/2021 про
надання
грошових
коштiв
(вiдкриття
вiдновлювальн
ої кредитної
лiнiї) в розмiрi
120 000 000,00
гривень (сто
двадцять
мiльйонiв
гривень 00
копiйок) зi
строком
користування
один рiк з
моменту
пiдписання
договору та
процентною
ставкою 14,9
%
(чотирнадцять
цiлих дев'ять
десятих
процентiв)
рiчних.

Ринкова
вартiсть майна
або послуг, що
є предметом
правочину 120
000 тис. грн.
Згiдно з п. 17.3
(29) Статуту
Товариства до
виключної
компетенцiї
Наглядової
ради належить
прийняття
рiшення про
надання згоди
на вчинення
значного
правочину.
Вiдповiдно до
п. 20.1.1.
Статуту
незалежно вiд
вартостi
кредитнi
договори,
договори
вiдступлення
права вимоги
та правочини,
предметом
яких є
вiдчуження
майнових прав
є значними
правочинами.
Спiввiдношен
ня ринкової
вартостi майна

до вартостi
активiв
емiтента 9,270024 %.
Опис:
Для поповнення обiгових коштiв
3
23.04.2021
Наглядова
рада

72,141

1 294 495

0,00557

Банкiвська
гарантiя

07.07.2021

23.04.2021

https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/88888888.
pdf

Опис:
Забезпечення тендерної пропозицiї - надання забезпечення виконання зобоов'язань учасника перед замовником, що виникли у зв'язку з поданням тендерної пропозицiї, у
виглядi такого забезпечення, як гарантiя
4
30.03.2021
Наглядова
160 712,5
1 294 495
12,41507
30.03.2021 на
16.08.2021
30.03.2021
https://zbutenergo.khar
рада
засiданнi
kov.ua/sites/default/file
Наглядової
s/pdf/akcioneram/emite
ради ПрАТ
nt_any_info/osoblyvka
"Харкiвенерго
_kredyt.pdf
збут"
(протокол №
6/2021)
вирiшили:
Прийняти
рiшення про
надання ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" згоди
на вчинення
значних
правочинiв,
вiдповiдно до
листа ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" вiд
08.02.2021 №
01-16/1907, а
саме на
укладення з
акцiонерним
товариством

"Мегабанк"
договору №
20-02/2021-з
застави
майнових
прав,
предметом
застави якого
є майновi
права ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" на
отримання
ним грошових
коштiв у сумi
160 712 500,00
грн (сто
шiстдесят
мiльйонiв
сiмсот
дванадцять
тисяч п'ятсот
гривень 00
копiйок), що
виникнуть на
пiдставi
надання
послуг ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" з
постачання
електричної
енергiї
споживачам.
Ринкова
вартiсть майна
або послуг, що
є предметом
правочину
160 712, 5 тис.
грн.
Згiдно з п. 17.3

(29) Статуту
Товариства до
виключної
компетенцiї
Наглядової
ради належить
прийняття
рiшення про
надання згоди
на вчинення
значного
правочину.
Вiдповiдно до
п. 20.1.1.
Статуту
незалежно вiд
вартостi
кредитнi
договори,
договори
вiдступлення
права вимоги
та правочини,
предметом
яких є
вiдчуження
майнових прав
є значними
правочинами.
Спiввiдношен
ня ринкової
вартостi майна
до вартостi
активiв
емiтента 12,41507 %.
Опис:
Для улкадення кредитного договору

5

30.03.2021

Наглядова
рада

120 000

1 294 495

9,27002

30.03.2021 на
засiданнi
Наглядової
ради ПрАТ
"Харкiвенерго
збут"
(протокол №
6/2021)
вирiшили:
Прийняти
рiшення про
надання ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" згоди
на вчинення
значних
правочинiв,
вiдповiдно до
листа ПрАТ
"Харкiвенерго
збут" вiд
08.02.2021 №
01-16/1907, а
саме на
укладення з
акцiонерним
товариством
"Мегабанк"
договору про
вiдступлення
права вимоги
до кредитного
договору №
20-02/2021,
укладеного з
акцiонерним
товариством
"Мегабанк"
Ринкова
вартiсть майна
або послуг, що
є предметом

16.08.2021

30.03.2021

https://zbutenergo.khar
kov.ua/sites/default/file
s/pdf/akcioneram/emite
nt_any_info/osoblyvka
_kredyt.pdf

правочину 120
000 тис. грн.
Згiдно з п. 17.3
(29) Статуту
Товариства до
виключної
компетенцiї
Наглядової
ради належить
прийняття
рiшення про
надання згоди
на вчинення
значного
правочину.
Вiдповiдно до
п. 20.1.1.
Статуту
незалежно вiд
вартостi
кредитнi
договори,
договори
вiдступлення
права вимоги
та правочини,
предметом
яких є
вiдчуження
майнових прав
є значними
правочинами.
Спiввiдношен
ня ринкової
вартостi майна
до вартостi
активiв
емiтента 9,270024 %.

Опис:
Для улкадення кредитного договору
6
01.09.2021
рiшення не
приймалось

163,4

1 294 495

0,01262

Оренда
нежитлового
примiщення
№ 2, 4, 7, 8
загальною
площею 24,5
м.кв. в будiвлi
за адресою:
Харкiвська
область,
Дворiчанський
район, смт
Дворiчна, вул.
35-i
Гвардiйської
дивiзiї, 13

01.09.2021

Опис:
Для розмiщення Дворiчанського районного розрахунково-сервiсного центру.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради,
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля

обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".
Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення вважати не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось

7

31.08.2021

рiшення не
приймалось

96,704

1 294 495

0,00747

Оренда
нерухомого
майна
загальною
площею 49,4
кв.м.,
розташоване в
одноповерховi
й будiвлi
фiлiї-Харкiвсь
ке обласне
управлiння АТ
"Ощадбанк" за
адресою:
Харкiвська
область, смт.
Печенiги, вул.
Харкiвська,
100, що
складається з
примiщень:
№3 - 11,8
кв.м., № 4 - 0,4
кв.м., № 5 31,9 та
частина мiсць
спiльного
користування
примiщень
№№ 1,2,11,12
площею 5,3
кв.м.

31.08.2021

Опис:
Для розмiщення Печенiзького районного розрахунково-сервiсного центру.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час

проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради,
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля
обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".
Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення вважати не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось

8

13.09.2021

рiшення не
приймалось

765,5

1 294 495

Опис:
Для розмiщення Липецького районного розрахунково-сервiсного центру.

0,05913

Оренда
нежитлового
примiщення
загальною
площею
113,9 кв. м.
будiвлi лiтери
"А-1", що
розташованi за
адресою: вул.
Пушкiнська,
70, с. Липцi,
Харкiвська
обл.

13.09.2021

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради,
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля
обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".
Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення вважати не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось
9
30.09.2021
рiшення не
227
1 294 495
0,01753
Оренда
30.09.2021
приймалось
нежитлового
примiщення
загальною
площею 33,1
кв. м. будiвлi,
що
розташована
за адресою:
вул. Свободи,
32, смт.
Близнюки,
Лозiвський
р-н,
Харкiвська
обл.
Опис:
Для розмiщення Близнюкiвського районного розрахунково-сервiсного центру.

Вiдповiдно до ч. 1 ст. 53 Закону України "Про акцiонернi товариства" (далi - Закон) члени Наглядової ради акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час
проведення Загальних зборiв товариства на строк не бiльший нiж три роки.

28.04.2021 було проведено дистанцiйно рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", на яких рiшення про обрання Наглядової ради не було прийнято.

Згiдно iз зазначеною вище статтею Закону якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийнятi рiшення, щодо обрання нового складу Наглядової ради,
повноваження членiв Наглядової ради припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Загальних зборiв.

Таким чином, починаючи з 05.05.2021 (з моменту складання протоколу лiчильної комiсiї) Наглядова рада ПрАТ "Харкiвенергозбут" має повноваження тiльки на прийняття
рiшення про скликання загальних зборiв акцiонерiв.

Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення. Правочин буде надан на схвалення Наглядовiй радi пiсля
обрання нового складу Наглядової ради, згiдно ст. 72 Закону Україна "Про акцiонерне товариство".
Колонки Дата прийняття рiшення та Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення вважати не заповненими, у зв'язку з тим, що рiшення не приймалось

XII. 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 / 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
2. 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
реєст
рації
випус
ку

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.)

1
2
3
4
5
6
11.09.
68/1/2018
UA5000001355
256 540 760
5 130 815,2
256 172 270
2018
Опис:
Iнформацiя наведена згiдно реєстру акцiонерiв станом на 30.09..2021 наданого ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"

7
0

Кількість голосуючих
акцій, права голосу за
якими за
результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
8
0

У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено або права голосу за результатами обмеження таких прав
передано iншiй особi.
У Товариства вiдсутня будь-яка iнформацiя про дату та номер рiшення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження, строк та характеристика
такого обмеження.
Не всi акцiї у випуску голосуючi у зв'язку з тим, що не всi акцiонери - фiзичнi особи уклали договiр з депозитарною установою.

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство
"Харк?венергозбут"

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

42206328

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
вова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Торгівля електроенергією
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 500
Адреса, телефон: 61037 мiсто Харкiв, вул. Плеханiвська, 126, 057-739-74-24
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

230
35.14

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

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

1801001
На дату
переходу на
МСФЗ
5

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

1 944
2 268
( 324 )
17
24 733
34 464
( 9 731 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1 504
2 338
( 834 )
4 224
35 834
48 404
( 12 570 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
5 859
0
0

0
1 553
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

0

1090
1095

0
32 553

0
43 115

0
0

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних
виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

618
618
0
0
0
0
0
0

6 686
6 686
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

846 590

1 031 581

0

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

179 726
2 638
2 638
0
0
7 772
0
89 452
0
89 452
0
0

218 195
3 075
3 075
0
0
492
0
39 451
0
39 451
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1181

0

0

0

1182

0

0

0

1183
1184
1190
1195

0
0
135 146
1 261 942

0
0
306 595
1 606 075

0
0
0
0

1200

0

0

0

1300

1 294 495

1 649 190

0

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

На дату
переходу на
МСФЗ
5

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

5 131
0
1 201
0
0
0
0
-83 523
(0)
(0)
0

5 131
0
1 201
0
0
0
0
3 014
(0)
(0)
0

0
0
0
0
0
0
0
0
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного
фонду
Баланс
Примітки: -

1495

-77 191

9 346

0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
7 493
0
0
0
0
0

0
22
0
12 166
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
7 493

0
0
0
0
0
0
0
12 188

0
0
0
0
0
0
0
0

1600
1605

0
0

50 000
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

2 510
985 912
12 381
0
1 024
5 364
246 903
0
0
0
2 117
0
0
107 982
1 364 193

9 585
874 153
43 430
0
955
4 879
373 214
2
0
0
1 666
0
0
269 772
1 627 656

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1700

0

0

0

1800

0

0

0

1900

1 294 495

1 649 190

0

Керівник

в.о. генерального директора Андрiй ЧУРКIН

Головний бухгалтер

Вiкторiя Моiсеєва

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство
"Харк?венергозбут"

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

42206328

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за дев'ять місяців 2021 року
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

5 549 677

4 194 278

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 5 506 695 )
(0)

( 4 269 019 )
(0)

2090

42 982

0

2095

(0)

( 74 741 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
92 066

0
0
0
142 910

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 35 678 )
(0)
( 5 851 )

( 22 441 )
( 141 959 )
( 3 724 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

93 519

0

2195
2200
2220

(0)
0
7 521

( 99 955 )
0
6 002

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
( 3 145 )
(0)
(0)
0

0
0
( 16 518 )
(0)
(0)
0

2290

97 895

0

2295
2300

(0)
-5 881

( 110 471 )
9 506

2305

0

0

2350

92 014

0

2355

(0)

( 100 965 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
92 014

0
-100 965

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 165
Витрати на оплату праці
2505
81 587
Відрахування на соціальні заходи
2510
17 201
Амортизація
2515
9 540
Інші операційні витрати
2520
61 433
Разом
2550
170 926
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
256 540 760
0
0,358670

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 030
80 493
17 092
3 925
190 988
296 528
За аналогічний
період
попереднього
року
4
256 540 760
0
-0,393560

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: -

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

в.о. генерального директора Андрiй ЧУРКIН

Головний бухгалтер

Вiкторiя Моiсеєва

Підприємство

Приватне акц?онерне товариство
"Харк?венергозбут"

Дата

КОДИ
30.09.2021

за ЄДРПОУ

42206328

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

3 872 603
2 289
2 289
2 376
0
2 834 024
31 149

2 254 364
0
0
1 039
0
2 547 616
26 077

3025

1 449

1 935

3035
3040
3045
3050
3055
3095

3 513
0
0
0
0
54 954

6 794
0
0
0
0
41 834

3100
3105
3110
3115
3116

( 2 956 514 )
( 68 031 )
( 17 923 )
( 75 404 )
( 437 )

( 1 706 019 )
( 70 246 )
( 18 550 )
( 90 630 )
( 22 108 )

3117

( 41 499 )

( 29 542 )

3118

( 33 468 )

( 38 980 )

3135
3140
3145

( 3 714 616 )
( 5 256 )
(0)

( 3 027 287 )
( 8 592 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 59 857 )
-95 244

(0)
( 54 519 )
-96 184

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: -

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
0

(0)
0

3300
3305

0
50 000

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
( 4 757 )
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
45 243
-50 001
89 452
0
39 451

(0)
0
-96 184
160 418
0
64 234

Керівник
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Вiкторiя Моiсеєва

КОДИ
Підприємство

Приватне акц?онерне товариство "Харк?венергозбут"

Дата
за ЄДРПОУ

42206328

Звіт про власний капітал
За дев'ять місяців 2021 року
Форма №4

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу

2
4000
4005

3
5 131
0

4
1 201
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-83 523
0

4010
4090
4095

0
0
5 131

0
0
1 201

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Код за ДКУД

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-77 191
0

0
0
-83 523

0
0
0

0
0
0

0
0
-77 191

0

92 014

0

0

92 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
-5 477

0
0

0
0

0
-5 477

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: -

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
5 131

0
1 201

0
0

0
0

86 537
3 014

0
0

0
0

86 537
9 346
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Вiкторiя Моiсеєва

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Промiжну фiнансову звiтнiсть не було перевiрено суб'єктом аудиторської дiяльностi.
Примiтки до фiнансової звiтностi

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.
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 споживачам.
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 виконує
функцiї постачальника унiверсальних послуг, тобто здiйснює постачання електричної енергiї
побутовим та малим непобутовим споживачам, якi знаходяться на територiї м. Харкова та
Харкiвської областi.
ПрАТ "Харкiвенергозбут" є учасником 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.
Дiяльнiсть Товариства регулюється державою у частинi встановлення тарифiв постачальника
унiверсальних послуг та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих видiв
дiяльностi.
Юридична адреса Товариства: 61037, Україна, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця
Плеханiвська, буд. 126.
Фактична адреса Товариства; 61057, Україна, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Гоголя, буд.
10.

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в межах України.
Електроенергетика є базовою галуззю нацiональної економiки, ефективне функцiонування якої є

необхiдною умовою стабiлiзацiї та структурних перетворень економiки, задоволення потреб
населення. Ефективне функцiонування ринку електричної енергiї також є складовою
енергетичної безпеки держави.
Пiсля обрання шляху євроiнтеграцiї в Українi розпочався процес реформування енергетичної
галузi. Зобов'язавшись упровадити в Українi положення Третього енергетичного пакету, 13
квiтня 2017 р. українською владою було прийнято Закон "Про ринок електричної енергiї" (набув
чинностi 11 червня 2017 р.). Передбачається, що ринок електричної енергiї функцiонуватиме на
конкурентних засадах, однак державному регулюванню пiдлягатимуть тарифи на певнi послуги.
Прийняття Закону є необхiдною умовою для здiйснення структурних змiн в електроенергетицi
України, пiдгрунтям для модернiзацiї галузi та iнтеграцiї ринку електричної енергiї України до
регiональних енергетичних ринкiв, з наступним входженням до загальноєвропейського
енергетичного ринку.
Впровадження конкурентного ринку електроенергiї може полiпшити механiзм руху коштiв вiд
споживача до виробника, адже виробник зможе краще планувати свої наступнi грошовi потоки
на пiдставi прямих довготермiнових контрактiв, що дозволить збiльшити iнвестицiї в оновлене
обладнання.
У галузi багато об'єктивних проблем, однак побудувати конкурентний ринок можливо лише за
умови реалiзацiї повного комплексу необхiдних крокiв. Зокрема, напрацювання якiсної
пiдзаконної бази для ринку електроенергiї, оздоровлення енергетичного регулятора з метою
орiєнтацiї на потреби споживачiв, а також створення умов для експортно-iмпортного обмiну.
В свою чергу 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.
Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для
мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо.
Курси обмiну гривнi вiдносно основних валют, представленi таким чином:
30.06.2021

31.12.2020

Долар США 26,576 28,2746
Євро 30,981 34,7396
При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi фактори, вплив яких
оцiнюється на фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi.
Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в
результатi такої невизначеностi. Про необхiднiсть таких коригувань буде повiдомлено, якщо
вони стануть вiдомi i зможуть бути оцiненi.
9 мiсяцiв 2021 року Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть в перiод спалаху в
свiтi коронавiрусної хвороби 2019 (COVID-19), яка поширилася також i територiєю України.
Пандемiя призвела до серйозних глобальних соцiально-економiчних наслiдкiв,

вiдтермiнування чи скасування спортивних, релiгiйних та культурних заходiв. Поширилися
побоювання дефiциту поставок рiзних груп товарiв та продуктiв харчування, що спричинили
панiчнi покупки в регiонах.
Заходи iз запобiгання поширення вiрусу включають обмеження роботи мiського транспорту,
карантин, контроль ризику на робочому мiсцi, закриття деяких об'єктiв, закриття кордонiв та
обмеження в'їзду/виїзду пасажирiв.
З метою недопущення розповсюдження коронавiрусної iнфекцiї COVID-19 з 12
березня 2020 року на всiй територiї України запроваджений карантин. Вiдповiдно до постанови
КМУ вiд 22.09.2021 № 981 уряд продовжив адаптивний карантин до 31 грудня 2021 року.
До 31 грудня 2021 року забороняється перебування в громадських будинках i
спорудах, громадському транспортi без вдягнутих засобiв iндивiдуального захисту, перебування
на вулицях без документiв, що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство чи її
спецiальний статус, самовiльно залишати мiсця самоiзоляцiї, обсервацiї, вiдвiдування закладiв
освiти її здобувачами в групах бiльше 10 осiб (крiм окремих випадкiв), проведення масових
(культурних, розважальних, спортивних, соцiальних, релiгiйних, рекламних та iнших) заходiв за
участю бiльше однiєї особи на 5 кв. метрiв площi,) дiяльнiсть дитячих закладiв оздоровлення та
вiдпочинку. Крiм того, введенi обмеження в пасажирськi перевезення в кiлькостi бiльше нiж
кiлькiсть мiсць для сидiння.
Значна кiлькiсть компанiй в країнi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на
невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для
стримування поширення вiрусу, уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i
ПрАТ "Харкiвенергозбут". Фiнансова система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi працює вiдносно стабiльно, але має суттєвi валютнi ризики.
Товариство визначила, що цi подiї є некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 9
мiсяцiв 2021 року. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 30.09.2021 та результати дiяльностi за 9
мiсяцiв 2021 року, що закiнчилося 30 вересня 2021 року, не було скориговано на вплив подiй,
пов'язаних з COVID-19. Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть
державної пiдтримки на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними,
що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих
наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства- в майбутнiх
перiодах

Україна очiкує на фiнансову допомогу Мiжнародного валютного фонду iз двох
додаткових глобальних програм, кошти з яких видiляються на пiдтримку економiк, що
постраждали вiд коронавiрусу.

Безперервнiсть дiяльностi
Станом на 30 вересня 2021 року Товариство не мало дефiциту капiталу. На 30 вересня 2021 року
Товариство мало такi показники дiяльностi: прибуток у сумi 92 066 тис. грн.., чистi грошовi
надходження коштiв вiд господарської дiяльностi -50 001 тис. грн.

Ця фiнансова звiтнiсть була складена з урахуванням припущення стосовно безперервної
дiяльностi, що передбачає реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань в ходi звичайної
дiяльностi.
Керiвництво та акцiонери мають намiр розвивати дiяльнiсть Товариства в Українi. На думку
керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним.
2.

Основи пiдготовки фiнансової звiтностi

Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть
Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
З метою складання рiчної фiнансової звiтностi за МСФЗ за 9 мiсяцiв, що закiнчилося 30 вересня
2021 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, за винятком основних засобiв, якi оцiнюються за переоцiненою вартiстю.
Порiвняльна iнформацiя
Дана промiжна фiнансова звiтнiсть за 9 мiсяцiв, що закiнчилося 30 вересня 2021 року складена
вiдповiдно до параграфа 8 МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". Дана промiжна фiнансова
звiтнiсть має розглядатися сукупно з рiчною фiнансовою звiтнiстю Товариства станом на 31
грудня 2020 року.
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.
Дана промiжна фiнансова звiтнiсть не була представлена аудиторам та не пiдтверджена
аудиторським звiтом.

3.

Нематерiальнi активи

Рух нематерiальних активiв за перiод, що закiнчився 30 серпня 2021 року, представлено
наступним чином:
(тис. грн)

Права на користування майном

Авторське право та сумiжнi з ним права Iншi

немате-рiальнi акти-ви

Незавершенi капiтальнi iнве-стицiї Всього

Первiсна вартiсть на 31.12.2020

-

Знос станом на 31.12.2020 -

-

-

2 268 (324) -

2 268

(324)

Балансова вартiсть на 31.12.2020 -

-

1 944 -

Надiйшло за 9 мiсяцiв 2021 року -

-

70

1 944

4 249 4 319

Вибуло первiсної (переоцiненої) вартостi за 9 мiсяцiв 2021 року:
70

-

-

-

70

Списано зносу у зв'язку з вибут-тям за 9 мiсяцiв2021 року:

-

-

-

-

-

Нараховано амортизацiї за 9 мiсяцiв2021 року -

(510) -

Первiсна вартiсть на 30.09.2021

-

-

Знос станом на 30.09.2021 -

-

(834) -

Балансова вартiсть на 30.09.2021 -

-

(510)

2 338 4 179 6 517

-

(834)

1 504 4 179 5 683

Рух нематерiальних активiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, представлено наступним
чином:
Права на користування майном
Авторське право та сумiжнi з ним права Iншi
немате-рiальнi акти-ви
Незавершенi капiтальнi iнве-стицiї Всього
Первiсна вартiсть на 31.12.2019

-

-

130

181

Знос станом на 31.12.2019 -

-

(22)

-

(22)

Балансова вартiсть на 31.12.2019 -

-

108

181

Надiйшло за 2020 рiк

2 138 1 957 4 095

-

-

311

289

Вибуло первiсної (переоцiненої) варто-стi за 2020 рiк: -

-

-

2 138 2 138

Списано зносу у зв'язку з вибуттям за 2020 рiк: -

-

-

-

-

Нараховано амортизацiї за 2020 рiк

-

-

(302) -

Первiсна вартiсть на 31.12.2020

-

-

2 268 -

Знос станом на 31.12.2020 -

-

Балансова вартiсть на 31.12.2020 -

(324) -

2 268

(324)

1 944 -

1 944

(302)

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020року нематерiальнi активи Товариства не
перебували в заставi.
Наявнiсть ознак зменшення корисностi активi.
На дату балансу 30 вересня 2021 року Товариство провело тестування нематерiальних активiв на
предмет наявностi ознак знецiнення, в результатi якого управлiнський персонал визнав, що
вартiсть використання нематерiальних активiв перевищує їх балансову вартiсть. Вiдповiдно, за 9
мiсяцiв, що закiнчилися 30 вересня 2021 року, збитки вiд знецiнення нематерiальних активiв
Товариством не визнавались.
4.

Основнi засоби

Рух основних засобiв за групами за 9 мiсяцiв, що закiнчилося 30 вересня 2021 року приведений
нижче:

(тис. грн)

Будинки, споруди та передавальнi пристрої

Машина та обладнання
Транспортнi засоби
Iнструменти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї
Активи у формi користування за договорами оренди (перерахунок)

Всього

Первiсна вартiсть:
31.12.2020

-

12 488 3 320 2 554 2 886 17

13 216 34 481

Надходження -

65

-

22

-

115

29 358 29 560

Вибуття

-

-

-

-

(87)

(15 505)

(15 592)

Дооцiнка + (уцiнка -)

-

-

-

-

-

-

-

-

30.09.2021
-

12 553 3 320 2 576 2 886 45

27 069 48 449

Амортизацiя та знецiнення:
31.12.2020

-

(2 470) (180) (1 459) (358) -

(5 264) (9 731)

-

Амортизацiя за квартал

-

(1 798) (242) (205) (85)

Вибуття

-

-

-

-

-

6 191 6 191

Дооцiнка (уцiнка)

-

-

-

-

-

-

30.09.2021

(4 268) (422) (1 664) (443) -

-

-

-

-

(5 773 )

(6 700) ( 9 030)

(12 570)

Чиста балансова вартiсть:
31.12.2020

-

10 018 3 140 1 095 2 528 17

7 952 24 750

30.09.2021

-

8 285 2 898 912

21 296 35 879

2 443 45

Рух основних засобiв за групами за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року приведений нижче
Будинки, споруди та передава-льнi при-строї
Машина та обладнан-ня
Транспортнi засоби
Iнструмен-ти, прилади, iнвентар
Iншi основнi засоби
Незавер-шенi капi-тальнi iнвестицiї
Активи у формi користу-вання за договора-ми оренди (перераху-нок) Всього
Первiсна вартiсть:
31.12.2019

6 433 79

2 340 605

Надходження -

6055

3241

214

2 281 11 225 60

23076

Вибуття

-

-

-

-

(11791)

(1 352) (13 143)

Дооцiнка + (уцiнка -)

-

-

-

-

-

31.12.2020

-

-

-

583

12 488 3 320 2 554 2 886 17

14 508 24 548

-

-

13 216 34 481

Амортизацiя та знецiнення:
31.12.2019

-

(722) (65)

Амортизацiя за рiк -

(1 172) -

-

(2 889) (4 848)

(1 748) (115) (287) (358) -

(2 889) (5 397)

-

Вибуття

-

-

-

-

-

-

514

514

Дооцiнка (уцiнка)

-

-

-

-

-

-

-

31.12.2020

(2 470) (180) (1 459) (358) -

-

-

(5 264) (9 731)

Чиста балансова вартiсть
31.12.2019

-

5 711 14

1 168 605

583

31.12.2020

-

10 018 3 140 1 095 2 528 17

11 619 19 700
7 952 24 750

На 30 вересня 2021 року Товариство не проводило дооцiнку (уцiнку) вартостi об'єктiв основних
засобiв.
Товариство використовує основнi засоби взятi в оренду. Балансова вартiсть таких основних
засобiв на 30.09.2021 складає 21 296 тис. 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 капiталiзувалися витрати на позики.

Довгострокова дебiторська заборгованiсть

5.

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Довгостроковi векселя одержанi

1 658 105

Дебiторська заборгованiсть за електроенергiю

-

-

Резерв сумнiвних боргiв за довгостроковими векселями (105) (105)
Дисконт за довгостроковою дебiторською заборгованiстю
Всього:

6.

1 553 -

Iншi необоротнi активи

(тис. грн)

30.06.2021

31.12.2020

-

-

Кошти на розрахункових рахунках збанкрутiлих банкiв 1 518 1 518
Резерв сумнiвних боргiв (Примiтка 15)
Всього:

-

(1 518) (1 518)

-

У складi iнших необоротних активiв Товариство облiковує заборгованiсть по поверненню
коштiв, що залишились на рахунках збанкрутiлих банкiв. Триває позовна робота з ПАТ "БАНК
"ЗОЛОТI ВОРТА" про стягнення заборгованостi за договором на обслуговування банкiвського
рахунку на користь ПрАТ "Харкiвенергозбут" як правонаступника АТ "Харкiвобленерго"
стосовно цих позовних вимог. 30 березня 2015 року Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб
затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторiв, згiдно якого грошовi вимоги Товариства
внесенi до 7 черги задоволення. Первiсна вартiсть заборгованостi (до знецiнення) ПАТ "БАНК
"ЗОЛОТI ВОРТА" складає 1 518 тисяч гривень.
Вказана заборгованiсть знецiнена в повному обсязi.

7.

Запаси

(тис. грн)

30.09.2021

Сировина i матерiали

31.12.2020
95

103

Запаснi частини до виробничого обладнання
Малоцiннi швидкозношуванi предмети
Паливо
Iншi

13

9

8

5 498 81

45

1 071 381

Всього:

6 686 618

Товариство використовує виробничi запаси виключно для господарських потреб. Оскiльки їх
обсяг не суттєвий, потреба у нарахуваннi резерву пiд знецiнення вiдсутня.
На 30 вересня 2021 року запаси Товариства не перебувають в заставi, обмежень в їх
користуваннi не має.

8.

Дебiторська заборгованiсть.

Дебiторська заборгованiсть на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року представлена
наступними категорiями:
(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 040 884

884 888

Мiнус: оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (9 303) (38 298)
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 505

7 788

Мiнус: оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки (13)

(16)

Всього фiнансових активiв у складi торгової та iншої дебiторської заборгованостi
854 362
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюдже-том

1 253 343

032

073

3 075 2 638

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за видани-ми авансами 218 195
Всього дебiторської заборгованостi

1

179 726

1 036 726

На 30 вересня 2021 року резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за
продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi
визначається проведенням iндивiдуальної оцiнки на предмет iснування ознак сумнiвностi для
окремих значних дебiторiв з характеристиками кредитного ризику, якi не узгоджуються з
iншими за наявностi iнформацiї, яка вказує що боржник має серйознi фiнансовi труднощi i
ймовiрнiсть вiдшкодування заборгованостi низька або вiдсутня, тобто розумiється нездатнiсть
боржника виконати прийнятi на себе зобов'язання в установленi строки

у % вiд валової вартостi
%

(тис. грн)

Рiвень збит-кiв

Валова балансова вартiсть ОКЗ за весь строк

(тис. грн)

Дебiторська заборгованiсть за то-вари, роботи, послуги
не знецiнена заборгованiсть х

988 139

знецiнена заборгованiсть

52 745 (8 810)

х

Всього знецiнена заборго-ванiсть( фiзичнi особи)
497

(6 052)

Всього iндивiдуально знецiнена заборго-ванiсть (юридичнi особи)
Всього юридичнi особи (ПУП)

1 986 (1 238 )

4 248 (2 758)

48

- прострочена бiльше 733 днiв
60%

809

100% 147

(486)

- прострочена вiд 366 до 733 днiв 60%
40%

63

(147)

967

(579)

(26)

Всього юридичнi особи (вiльнi цiни)

2 262 (1 521)

- прострочена бiльше 733 днiв

(591)

60%

12

100% 591

(7)

- прострочена вiд 366 до 733 днiв 60%
40%

259

(103)

- прострочена вiд 181 до 366 днiв 40%
Всього

-

1 298 (779)

1 040 884

102

(41)

(8 810)

Дисконт за дебiторською заборгованiстю КП "Жилкосервис"

х

(2 045)

Балансова вартiсть дебiторської заборго-ваностi за товари, роботи, послуги
х

1

Iнша поточна дебiторська заборго-ванiсть
не знецiнена заборгованiсть х

505

знецiнена заборгованiсть

13

х

iндивiдуально знецiнена заборгованiсть (юридичнi особи)
Всього

-

492

100 % 13

(13)

Балансова вартiсть iншої поточної дебi-торської заборгованостi
-

492

х

Довгострокова дебiторська забор-гованiсть
не знецiнена заборгованiсть х

х

знецiнена заборгованiсть

105

х

iндивiдуально знецiнена заборгованiсть (юридичнi особи)
105

100 %

(13)

030

029

(105)
Всього

-

105

(105)

Балансова вартiсть дебiторської заборго-ваностi за товари, роботи, послуги

0

0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Аванси виданi за куповану електричну енергiю 213 414
Аванси виданi за передачу електричної енергiї

-

Аванси виданi за розподiл електричної енергiї

2 646 20

Аванси виданi за оренду ТМЦ та ОЗ

716

262

Iншi аванси за товари, роботи, послуг

1 419 482

-

Всього за розрахунками за виданими авансами 218 195
Всього за розрахунками з бюджетом
Всього за розрахунками

178 093

179 726

3 075 2 638

221 270

182 364

На 30 вересня 2021 року склалася дебiторська заборгованiсть за виданими авансами по
розрахунках за куповану електричну енергiю в сумi 213 414 тис. грн., в тому числi: НЕК
"Укренерго" на балансуючому ринку 15 629 тис. грн., ДП "Оператор ринка" 6 254 тис. грн.,
ТОВ "ГС -Трейдинг" на балансуючому ринку 23 194 тис.грн, ТОВ "СМАРТ ГРIД УКРАЇНА"
107 726 тис.грн., ДП "НАЕК "Енергоатом" - 60 175 тис грн.
На 30 вересня 2021 року дебiторська заборгованiсть за виданими авансами по розрахунках за
розподiл електричної енергiї АТ "Харкiвобленерго" - 2 595тис.грн., АТ "ДТЕК Донецькi
електромережi" 38 тис.грн.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть+
30.09.2021

31.12.2020

Заборгованiсть по наданню матерiального забезпечення застрахованим особам у зав'язку з
тимчасовою втратою працездатностi на виробництвi за рахунок коштiв Фонду соцiального
страхування України.
254
694
Забезпечення тендерної гарантiї
Iнша 13

238

78

16

Резерв пiд сумнiвну заборгованiсть

(13)

(16)

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть всього: 492

9.

7 772

Резерви вiд знецiнення

Змiни сум резерву пiд кредитнi збитки вiд дебiторської заборгованостi за товари, роботи,
послуги, iншої поточної дебiторської заборгованостi, довгострокової дебiторської
заборгованостi за спрощеною моделлю ОКЗ:
(тис. грн.)

Оцiночний резерв пiд кредитнi збитки

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Залишок на 31 грудня 2020 105
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року

-

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi

-

Змiни оцiнок та припущень Списання

-

Залишок на 30 вересня 2021

105

Iншi необоротнi активи
Залишок на 31 грудня 2020 1 518
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року

-

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi
Змiни оцiнок та припущень Списання

-

-

Залишок на 30 вересняня 2021

492

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Залишок на 31 грудня 2020 38 298
Вiдрахування до/розформування резерву пiд знецiнення протягом року

Дисконт за дебiторською заборгованiстю КП "Жилкосервис" (28 995)
(493)
Змiни оцiнок та припущень Списання

-

Залишок на 30 вересня 2021

8 810

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Залишок на 31 грудня 2020 16
Вiдрахування до/(розформування) резерву пiд знецiнення протягом року

-

Коригування суми нарахованого резерву на суму погашеної дебiторської заборгованостi

(3)

Змiни оцiнок та припущень Списання

-

Залишок на 30 вересня 2021

1

Товариство

визнало дебiторiв, прийнятих на баланс згiдно з розподiльчим
балансом
АК "Харкiвебленерго" з характеристиками кредитного ризику,
враховуючи термiни виникнення дебiторської заборгованостi та судочинство щодо примусового
її стягнення, процес якого триває.
Так, на звiтну дату 30.09.2021 заборгованiсть ПАТ "Харкiвський тракторний завод
iм. С. Орджонiкiдзе" в сумi 105 000,00 грн. та заборгованiсть Звєгiнцевої В.В. в сумi 12 856,61
грн. визнана, як кредитно-знецiнена з низькою ймовiрнiстю її повного погашення боржниками
та вiдповiдаючою критерiям включення до резерву очiкуваних кредитних збиткiв.
Змiни у сумi резерву пiд кредитнi збитки дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
iншої поточної дебiторської заборгованостi вiдбувалися протягом 9 мiсяцiв 2021 року.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та iнша поточна дебiторська
заборгованiсть, на яку нарахований резерв очiкуваних кредитних збиткiв за 2020 рiк, та яка

сплачена станом на 31.09.2021 року була знята з резерву очiкуваних кредитних збиткiв.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, що виникла за перiод
сiчень-березень
2021
року
не
нараховувалась.___________________________________________________________

Грошi та їх еквiваленти

10.

(тис. грн)

31.09.2021

31.12.2020

Поточнi рахунки в банках 23 854 69 961
Грошовi кошти на рахунках iз спецiальним режимом використання
Рахунок умовного зберiгання (ескроу)

11 716 2

3 857 19 404

Електронний рахунок у системi електронного адмiнiстрування ПДВ 24
Всього::

85

39 451 89 452

До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Товариство вiдносить кошти на поточних рахунках, на
рахунку умовного зберiгання (ескроу), на поточних рахунках iз спецiальним режимом
використання в банках та електронному рахунку у системi електронного адмiнiстрування ПДВ.
Вiдповiдно до частини 2 статтi 75 Закону України "Про ринок електричної енергiї", для
розрахункiв споживачiв за постачання електричної енергiї за вiльними цiнами та за
електроенергiю постачальника унiверсальних послуг товариством вiдкритi поточнi рахунки iз
спецiальним режимом використання в уповноваженому банку - фiлiї ХОУ АТ "Ощадбанк".
Дотримуючись "Правил ринку "на добу наперед" та внутрiшньодобового ринку, Товариством,
як учасником РДН/ВДР вiдкритий для розрахункiв за куплену електричну енергiю банкiвський
рахунок (рахунок ескроу) в уповноваженому банку - фiлiї ХОУ АТ "Ощадбанк".
Станом на 30 вересня 2021 року у Товариства вiдсутнi грошовi кошти, обмеженi у використаннi.

11.
(тис. грн)

Iншi оборотнi активи
30.09.2021

31.12.2020

Податкове зобов'язання з ПДВ по авансам отриманим та нереалiзований податковий кредит з
ПДВ 36 595 53 665

Всього:

328 183

53 665
Зареєстрований (пайовий) капiтал

12.

Статутний капiтал ПрАТ ""Харкiвенергозбут" було створено шляхом розподiлу статутного
капiталу АТ "Харкiвобленерго" мiж АТ "Харкiвобленерго" та ПрАТ "Харкiвенергозбут" та
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):
Кiлькiсть акцiй
(тис. штук)

Номiнальна вартiсть однiєї акцiї

Зареєстрований (пайовий) капiтал

(грн.) (тис. грн.)

На 31 грудня 2020 року

256`541

0,02

5 131

На 30 червня 2021 року

256`541

0,02

5 131

Структура акцiонерного капiталу Товариства станом на 30 серпня 2021 та 31 грудня 2020 року
представлена таким чином:
30.09.2021

31.12.2020

Кiлькiсть акцiй

Частка володiння

(тис. штук)

(тис. штук)

Держава

(%)

166`754

Кiлькiсть акцiй

(%)

65,001 166`754

65,001

Iншi фiзичнi та юридичнi особи

89`787 34,999 89`787 34,999

Всього256`541

256`541

100,000

Частка володiння

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.
13.

Капiтал у дооцiнках

Рух капiталу у дооцiнках за 1 ал 2020 року не здiйснювався та представлений наступним
чином (рядок 1405):
(тис. грн)
Фонд переоцiнки основних засобiв Фонд iнструментiв, доступних для продажу
Всього
На 31 грудня 2020 року

1 201 -

1 201

Дооцiнка (уцiнка) активiв -

-

Iншi змiни в капiталi -

-

На 30 червня 2020 року
14.

1 201 -

-

1 201

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) складає:
(тис. грн)

2018

Залишок на 31 грудня 2020 року

(83 523)

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
Нараховано дивидендiв

92 014 (585)

(5 477)

Залишок на 30 червня 2021 року

15.

-

3 014 (585)

Оренда

На звiтну дату 30 вересня 2021 року оренда визнається, вимiрюється та презентується вiдповiдно
до МЗФЗ 16 "Оренда".
Вiдповiдно МСФЗ 16 Товариство враховує кожний окремий компонент оренди окремо вiд
компонентiв, що не пов'язанi з орендою. Так, Товариством було встановлено, що в договорах
оренди є компоненти, якi не є орендою, а саме - плата за комунальнi послуги.
На 30 вересня 2021 року Товариство оцiнює актив з права користування застосовуючи модель
собiвартостi з вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених
збиткiв внаслiдок зменшення корисностi.
Строк оренди, визначений Товариством на 35 мiсяцiв, вiдповiдно до заключних догово-рiв.
Такий самий економiчний корисний строк експлуатацiї застосовується для визначення стро-кiв
амортизацiї активiв з права користування. Амортизацiя вiдноситься на прибутки i збитки за
прямолiнiйним методом.
При цьому застосовано такi припущення:
"
активи i зобов'язання з оренди оцiненi за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних
платежiв, якi пiдлягають сплатi до кiнця дiї договорiв оренди або iншого платного
користування;
"
ставка дисконтування, яку прийнято для договорiв оренди, становить 9,75%, 7,89% та
6,74%.

Балансова вартiсть визнаних активiв у формi права користування за договорами оренди на 30
вересня 2021 року розподiлена за такими видами:

На 30 вересня 2021 року

На 31 грудня 2020 року

Нерухомiсть 20 369 7 894
Транспортнi засоби

58

Балансова вартiсть разом: 20 369 7 952
Грошовi та негрошовi змiни зобов'язань з оренди за перiод:
(тис. грн.)

9 мiсяцiв

2021

2020

Вхiдний залишок

10 003 12 991

довгостроковi оренднi зобов'язання

7 493 10 959

поточнi оренднi зобов'язання

2 032

2510

Негрошовi змiни
об'єкти, отриманi за новими орендними договорами

29 358 60

об'єкти, повернутiорендодавцю (-) (9 314) (837)
проценти, нарахованi протягом перiоду

5 881 2 254

застосуванняспрощення у зв'язку з наданими поступками в орендi, пов'язаними с пандемiєю
Covid-19
Грошовi змiни
сплаченi щомiсячнi виплати, iншi(-)
проценти сплаченi (-)
Вихiдний залишок

(14 177)

-

21 751 10 003

довгостроковi оренднi зобов'язання

12 166 7 493

(4 465)

поточнi оренднi зобов'язання

9 585 2 510

9 мiсяцiв
2021
2020
Витрати по амортизацiї активiв у формi права корис-тування (6 700) (2 890)
Процентнi витрати по зобов'язанням з оренди

(5 881) (2 254)

Витрати, пов'язанi з короткостроковою орендою (до 12 мiсяцiв)

(-)

(-)

Витрати, пов'язанi з орендою малоцiнних активiв (до 150 тис грн)та комунальними витратами
(2 605) (3 999)
Разом: (15 186)

16.

(9 143)

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Торговельна кредиторська заборгованiсть за куповану електроенергiю на органiзованих
сегментах ринку
70 923 2 759
Торговельна кредиторська заборгованiсть за електричну енергiю, вироблену з альтернативних
джерел
9 246 1 068
Заборгованiсть за передачу електричної енергiї 100 605

449 329

Заборгованiсть за послуги ОСР з пiдключення/вiдключення

1 598 314

Заборгованiсть за розподiл електричної енергiї 690 455

525 544

Заборгованiсть з орендних платежiв

300

4 463

Iнша кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1 026 2 435
Всього:

17.

874 153

985 912

Зобов'язання перед бюджетом

(тис. грн)

30.09.2021

ПДВ до сплати

40 369

31.12.2020
11 161

Податок з доходу фiзичних осiб до сплати
Вiйськовий збiр до сплати 234

91

Податок на прибуток до сплати

-

Єдиний соцiальний внесок до сплати
Всього:
18.

2 827 1 129

955

1 024

43 430 13 405

Заборгованiсть по розрахункам з оплати працi

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахунках з заробiтної плати

3 680 3 496

Поточна кредиторська заборгованiсть по розрахунках з iнших виплат 1 198 1 868
Всього:

4 879 5 364

19.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами

(тис. грн)

30.09.2021

Аванси за електроенергiю 372 985

31.12.2020
246 771

Аванси за послуги з пiдключення/вiдключення електроенергiї 229

132

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами всього (рядок 1635)
373 214
246 903

Станом на 30 вересня 2021 року кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами за
електроенергiю в сумi 372 985 тис. грн. складається з:
- аванси за договорами на постачання електричної енергiї постачальника унiверсальних послуг
104 005 тис. грн.,
- аванси за договорами на постачання за електричної енергiї за вiльними цiнами 93 170 тис. грн.
- за електричну енергiю НЕК "Укренерго" 5 116 тис. грн., ТОВ "ГС -Трейдинг" - 2 614 тис.грн.
та Вiдповiдно до пункту 3 "Правил врегулювання", визначених в Додатку 8 Правил ринку,
затверджених постановою НКРЕКП вiд 14.0.2018 № 307, регулярнi розрахунки руху грошей
врегулювання здiйснюються кожного мiсяця i стосуються трьох попереднiх календарних мiсяцiв
для сторони, вiдповiдальної за баланс, для яких були отриманi всi вiдповiднi сертифiкованi данi
комерцiйного облiку (за всi днi цих мiсяцiв). Та за електричну енергiю в рамках ПСО ДП
"Гарантований покупець" 168 080 тис.грн.
Згiдно iз Правилами роздрiбного ринку електричної енергiї припинення постачання електричної

енергiї споживачу повнiстю або частково та вiдновлення електроживлення електроустановки
споживача
здiйснюється
оператором
системи
розподiлу
за
зверненням
ПрАТ "Харкiвенергозбут". Витрати оператора системи розподiлу на здiйснення робiт з
припинення та вiдновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне
пiдключення електроустановки) покриваються за рахунок коштiв iнiцiатора здiйснення цих
робiт, якi вiдшкодовуються йому споживачем. Станом на 30 червня 2021 року кредиторська
заборгованiсть за авансами за послуги оператора системи розподiлу з пiдключення/вiдключення
електроенергiї споживачам склала 229 тис. грн.
20.

Поточнi забезпечення

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

Забезпечення виплат персоналу

1 666 2 117

Забезпечення виплат матерiального заохочення Поточнi забезпечення всього (рядок 1660)
21.

-

2 813 2 117

Iншi поточнi зобов'язання

(тис. грн)

30.09.2021

31.12.2020

По податкових розрахунках з податку на додану вартiсть

267 736

106 081

Iншi поточнi зобов'язання 2 036 1 901
Iншi поточнi зобов'язання всього (рядок 1690)
22.

269 772

107 982

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) включав:
(тис. грн)

2021

2020

Дохiд вiд продажу електроенергiї юридичним особам та населенню

5 549 677

4 194 278

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) всього:: 5 549 677

4 194 278

23.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) всього:

24.

Iншi операцiйнi доходи

Iншi операцiйнi доходи представленi наступним чином:

(5 506 695)

(4 269 019)

(тис. грн)

2021

2020

Iншi операцiйнi доходи всього:
25.

92 066 142 910

Адмiнiстративнi витрати

Адмiнiстративнi витрати представленi наступним чином:
(тис. грн)

2021

2020

Адмiнiстративнi витрати всього:

26.

(35 678)

(22 441)

Iншi операцiйнi витрати

Iншi операцiйнi витрати представленi наступним чином:
(тис. грн)

2021

2020
Iншi операцiйнi витрати всього (рядок 2180)

(5 851)

(3 724)

27. Iншi фiнансовi доходи
(тис. грн)

2021

2020

Iншi фiнансовi доходи (рядок 2220)

7 521 6 002

28. Фiнансовi витрати
(тис. грн)

2021

2020

Фiнансовi витрати всього (рядок 2250)

(3 145) (16 518)

Податок на прибуток

29.

Податок на прибуток складається з таких компонентiв:
(тис. грн.)

2021

2020

2019

Витрати/(вигода) з податку на прибуток

30.

Прибуток на акцiю.

( 5 881)

9 506 -

На 30 червня 2021 року суми базового прибутку на акцiю розраховано шляхом розподiлу
чистого прибутку за пiврiччя, що припадає на власникiв звичайних акцiй Товариства, на
середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу протягом року.
(тис. грн)

2021

2020

Середньозважена кiлькiсть звичайних акцiй, скоригована на ефект розбавлення
256`540`760
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 0,3588672

256`540`760

(0,39356191)

Показник розбавлений прибуток (збиток) на акцiю вiдображає можливе зниження рiвня
прибутковостi (збiльшення збитку) звичайної акцiї в наступному звiтному перiодi. Товариство
не має конвертованих цiнних паперiв або договорiв купiвлi - продажу звичайних акцiй за цiною,
нижчою вiд їх ринкової вартостi для показника розбавленого прибутку (збитку) i вiдображає
тiльки базовий прибуток (збиток) на акцiю.
Мiж звiтною датою i датою складання цiєї фiнансової звiтностi жодних iнших операцiй зi
звичайними акцiями або потенцiйними звичайними акцiями не проводилося.

31.

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. Реформи 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 операцiями
Товариства. До тих пiр, поки Товариство не отримає адекватного страхового покриття, iснує
ризик того, що втрата або пошкодження певних активiв може зробити iстотний негативний
вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
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 30 червня 2021
року Товариством не нараховувались умовнi зобов'язання у складi iнших поточних зобов'язань.
Питання охорони навколишнього середовища
Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства не може завдавати суттєвої шкоди
навколишньому середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища
в Українi змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважає, що за iснуючих умов
застосування законодавства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання шкоди навколишньому
середовищу, якi мають бути нарахованi у 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. Податковi декларацiї Товариства
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 Товариства.
За пiдсумками роботи за перiод, що закiнчився 30 червня 2021 року,
ПрАТ "Харкiвенергозбут"
було проведено коригування фiнансового результату до
оподаткування на всi рiзницi вiдповiдно
до положень р. III Податкового кодексу України.
Зобов'язання з оренди - Товариство виступає як орендар
Товариство уклало договори оренди на нерухомiсть, транспортнi засоби, товарно-матерiальнi
цiнностi та основнi засоби. Цi договори оренди мають строк тривалiстю 1 рiк з можливiстю їх
продовження за згодою Сторiн. Усi договори оренди включають пункт про можливiсть
перегляду орендної плати вiдповiдно до змiни методики її розрахунку та в iнших випадках,
передбачених чинним законодавством України.
Основнi обмеження, передбаченi орендними договорами:

- використання орендованого майна тiльки вiдповiдно до його призначення та умов договору;
- здача в суборенду лише за згодою орендодавця.
Поруки
На звiтну дату у Товариства вiдсутнi виданi поруки.

32.

Полiтика управлiння ризиками

Товариство 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 Товариства включають торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть. Основною метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй
Товариства для пiдтримки її дiяльностi.
Фiнансовими активами, якими володiє Товариство, є торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
i грошовi кошти.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у
Товариства пов'язаних iз цим збиткiв.
Товариство схильна до кредитного ризику вiдносно торгової та iншої дебiторської
заборгованостi, а також iнших фiнансових активiв. Оскiльки Товариство здiйснює
контрольовану державою дiяльнiсть та визначено як постачальник унiверсальних послуг на
територiї Харкiвської областi, воно позбавлена можливостi впливу на вибiр надiйних
споживачiв та зобов'язана здiйснювати постачання електроенергiї на вiдведенiй територiї усiм
споживачам унiверсальних послуг та усiм зацiкавленим споживачам за вiльними цiнами. З
метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на рiвень розрахункiв споживачiв
у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем розрахункiв споживачiв за
спожиту електроенергiю. Товариством застосовуються рiзноманiтнi механiзми розрахункiв з
дебiторами, здiйснюється постiйна робота з досудового стягнення боргiв, у тому числi з
використанням механiзмiв, передбачених законодавством про електроенергетику, в iнших
випадках на постiйнiй основi проводиться претензiйно-позовна робота зi стягнення
заборгованостей у судовому порядку. Ризиковим сегментом у постачаннi електроенергiї є
пiдприємства комунального сектору, щодо яких у Товариствi законодавчо обмеженi процедури
управлiння станом заборгованостi. За виключенням такого сегменту Товариство успiшно
контролює та управляє кредитними ризиками, пов'язаними з дебiторськими заборгованостями.
Товариство не вимагає забезпечення торгової та iншої дебiторської заборгованостi завдатком.
На кожну дату балансу Товариство створює резерв пiд знецiнення як торгової, так i iншої
дебiторських заборгованостей, якi в звiтностi надаються за вирахуванням таких резервiв.
Керiвництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно вiдображений у резервах на

покриття збиткiв вiд зменшення корисностi активiв.
Товариство 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.
Товариство приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за
фiнансовим iнструментом стане причиною фiнансового збитку для iншої сторони у результатi
невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає щодо грошових коштiв та еквiвалентiв
грошових коштiв, депозитам в банках, а також у зв'язку з кредитними ризиками щодо операцiй з
контрагентами, включаючи непогашену незабезпечену торгову та iншу дебiторську
заборгованiсть. Полiтика Товариства полягає у тому, що контрагенти, якi бажають здiйснювати
оплату на кредитних умовах, мають пройти перевiрку на платоспроможнiсть. Iстотнi непогашенi
залишки також переглядаються на постiйнiй основi, як мiнiмум раз на рiк.
Максимальна сума кредитного ризику Товариства дорiвнює балансовiй вартостi фiнансових
активiв, представлених в фiнансовiй звiтностi Товариства за вирахуванням збиткiв вiд
знецiнення.
Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв
Товариство застосовує спрощений пiдхiд, передбачений в МСФЗ (IFRS) 9, до оцiнки очiкуваних
кредитних збиткiв, за яким використовується оцiночний резерв пiд очiкуванi збитки за весь
строк для всiєї торгової та iншої дебiторської заборгованостi, та активам за договорами.
Для оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв торгова та iнша дебiторська заборгованiсть була
згрупована на основi загальних характеристик кредитного ризику та кiлькостi днiв прострочки
платежу.
Дебiторська заборгованiсть для розрахунку резерву сумнiвних боргiв (очiкуваних кредитних
збиткiв) визнається сумнiвною лише за наявностi одного з таких чинникiв, що свiдчать про
iстотне зменшення суми очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi на звiтну дату
порiвняно з моментом її первiсного визнання як активу:
наявнiсть об'єктивних свiдчень неплатоспроможностi контрагента за договiрними
забов'язаннями, за якими прострочено виконання такого забов'язання (при цьому ведеться
претензiйно-позовна робота щодо такого контрагента);
-

вiдсутнiстность надходження оплати вiд дебiтора протягом 365 днiв.

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 Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому що
Товариство 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
Товариство має фiнансовi iнструменти.
На звiтну дату Товариство 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 Товариства схильнi до ризику,
зумовленого невизначенiстю вiдносно майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв.
Ризик концентрацiї бiзнесу
Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiї Українi. Законодавство,
що впливає на дiяльнiсть електороенергетичних компанiй в Українi, зазнало реформування, яке
тривай й досi. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у
разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi.
Вiдповiдно до нової моделi ринку електричної енергiї України, Товариство купує електричну
енергiю:
- у ДП "ОПЕРАТОР РИНКУ" на внутрiшньодобовому ринку, ринку "на добу вперед";
- у ДП "Гарантований покупець", який гарантовано купує електроенергiю у
"зеленої генерацiї";
- у ДП "НЕК "Укренерго" , ТОВ "ГС- Трейдiнг" -на балансуючому ринку;
- на "Українськiй енергетичнiй бiржi" у виробникiв електричної енергiї на ринку двостороннiх
договорiв.

Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi
Товариства в осяжному майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок

власних коштiв.

33.

Подiї пiсля звiтної дати

Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19, а також ефективнiсть державної пiдтримки на
дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяє з
достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх
вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах.
У зв'язку з епiдемiєю коронавiрусу та карантином, Товариству заборонено здiйснювати
припинення/зупинення надання послуг електропостачання споживачам, вiднесеним до категорiї
"побутовий споживач" згiдно iз Законом України "Про ринок електричної енергiї", а також
нарахування та стягнення неустойки (штрафiв, пенi) за несвоєчасне здiйснення платежiв у
перiод дiї карантину та обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням коронавiрусної
хвороби (COVID-19), та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни, а також здiйснювати вiдключення
та обмеження нижче технологiчного мiнiмуму споживання електричної енергiї пiдприємств
централiзованого водопостачання та водовiдведення незалежно вiд форми власностi,
вугледобувних пiдприємств.
У зв'язку з епiдемiєю коронавiрусу та карантином вiдчутне погiршення платiжної
дисцип-лiни населення, в наслiдок чого у Товариства виникають труднощi з розрахунками в
повному обсязi за своїми зобов'язаннями.
Товариство вживає всiх можливих заходiв для недопущення зменшення надходження
гро-шових коштiв вiд споживачiв за спожиту електричну енергiю, у тому разi проводить
вiдповiдну роз'яснювальну роботу для всiх категорiй споживачiв на своїх вебсайтах, сторiнках
лiцензiатiв у
соцiальних мережах, у засобах масової iнформацiї щодо можливостi
здiйснення оплати в пунк-тах прийому платежiв, здiйснення оплати онлайн та необхiдностi
передачi показникiв засобiв облiку всiма способами, передбаченими оператором системи
розподiлу та електропостачальни-ком. Органiзований безконтактний збiр звернень споживачiв
до Товариства.
Товариство неодноразово наголошує, що споживачi мають вживати вичерпних заходiв з
оп-лати електричної енергiї та iнших послуг, отриманих на ринку електричної енергiї вiдповiдно
до договорiв. У разi технiчної чи економiчної неможливостi здiйснення оплати, яка виникла у
зв'язку iз дiєю
карантину та обмежувальних заходiв, повiдомляти (з наданням
вiдпо-вiдного обгрунтування) про це Товариство та, з метою попередження негайного
вiдключення, пiсля закiнчення перiоду дiї карантину iнiцiювати укладення графiка погашення
заборгованостi вiдповiдно до пункту 4.24 роздiлу IV Правил роздрiбного ринку електричної
енергiї, затвердже-них постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, вiд 14 березня 2018 року № 312.
Не зважаючи на несприятливi обставини, що склались у зв'язку з епiдемiєю коронавiрусу
та карантином, Товариство успiшно виконала майже все, що було заплановано на перше
пiврiччя 2021 року. Усi виплати по зарплатi за червень 2021 року i закупiвлi електричної енергiї,
виконанi в повному обсязi.

Проте для Товариства, як i в цiлому для економiки України, оскiльки епiдемiологiчна
ситуацiя залишається напруженою, через що карантин був продовжений. У зв'язку з цим
спостерiгається падiння рiвня платоспроможностi населення, i як наслiдок - падiння рiвня
оплати за спожитi комунальнi послуги, у тому числi за електричну енергiю.
Попри складнiсть здiйснення процедури закупiвель та з огляду на дефiцит засобiв
iндивiдуального захисту та дезiнфектантiв у Товариствi є все необхiдне для роботи в умовах
карантину:
- забезпечене проведення ранкового та денного провiтрювання та прибирання примiщень за
допомогою дезiнфекцiйних засобiв вiдповiдно до графiку;
- для працiвникiв Товариства придбанi дезiнфекцiйнi засоби, бактерициднi випромiнювачi,
засоби iндивiдуального захисту та засоби для дезiнфекцiї рук персоналу.
- придбанi безконтактнi термометри для контролю за станом здоров'я працiвникiв Товариства.
Крiм того, прийнято рiшення органiзацiї дистанцiйної роботи працiвникiв на час
карантину (за необхiдностi визначаються графiки виходу працiвникiв на основне робоче мiсце
чи знаходження дистанцiйно на дому).
Товариством забезпечений постiйний монiторинг законодавчої бази щодо оформлення та
надання вiдпусток працiвникам Товариства.
Цi подiї можуть суттєво вплинути на подальшу дiяльнiсть Товариства та її фiнансовi
результати, i наразi цей вплив неможливо достовiрно оцiнити, проте Товариство буде
намагатися здiйснювати безперервне постачання електричної енергiї споживачам у необхiдних
обсягах.
Пiсля звiтної дати не було iнших суттєвих подiй, якi впливають на розумiння цiєї
фiнансової звiтностi.

ХV. Проміжний звіт керівництва

Метою дiяльностi Товариства є надання послуг з постачання електричної енергiї споживачам
м.Харкова, Харкiвської областi та iнших областей України. Свою дiяльнiсть Товариство
здiйснює на пiдставi лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi з постачання
електричної енергiї споживачу виданої постановою НКРЕКП вiд 16.06.2018 № 505. Також
вiдповiдно до постанови НКРЕКП вiд 26.10.2018 №1268 на Товариство покладено виконання
спецiальних функцiї, щодо забезпечення загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування
ринку електричної енергiї, а саме функцiї постачальника унiверсальних послуг на територiї
Харкiвської областi та м. Харкова. Дiяльнiсть Товариства регулюється Статутом, що
затверджений загальними зборами акцiонерiв Товариства 30.05.2018 (Протокол Загальних
зборiв ПрАТ "Харкiвенергозбут" вiд 30.05.2018 №1), Цивiльним кодексом України,
Господарським кодексом України, Законами України "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi
папери та фондовий ринок", "Про ринок електричної енергiї", а також iншими
нормативно-правовими актами України. Законодавчi обмеження по проникненню на ринок
електричної енергiї у пiдприємства вiдсутнi.

Також 29.04.2020 Головою НКРЕКП В. Тарасюком було пiдписано постанову № 894
"Про видачу лiцензiї з постачання природного газу ТОВ "ЕХ ЕНЕРГIЯ" та ПрАТ
"Харкiвенергозбут", але господарська дiяльнiсть з постачання природного газу у звiтному
перiодi не здiйснювалась.

Протягом звiтного перiоду року корисний вiдпуск електроенергiї склав 922 179 683 кВт*год., в
тому числi:
-

споживачам унiверсальної послуги

684 578 983 кВт*год;

-

споживачам за вiльними цiнами 237 600 700 кВт*год.

ФIНАНСОВI ПОКАЗНИКИ

"
За результатами дiяльностi з 3 квартал 2021 року чистий фiнансовий результат склав 92
014 тис.грн.
"
Кредиторська заборгованiсть на органiзованих сегментах ринку станом на 30.09.2021
склала 100 605 тис.грн. за послуги з передачi електричної енергiї. За електричну енергiю для
врегулювання небалансiв 34 173 тис.грн., придбану у домогосподарств за "Зеленим" тарифом 9
246 тис.грн. За куповану електричну енергiю 36 749,6 тис. грн. За розподiл електричної енергiї
690 4556 тис. грн.
"
Дебiторська заборгованiсть за спожиту електроенергiю склала
тис.грн., в тому числi:
ПУП :

913 839,988

-

по побутових споживачах -

513 464,968 тис.грн. у т.ч. ПДВ;

по споживачам комунальної власностi та бюджетної сфери ПДВ;
-

175 255,938 тис.грн. у т.ч.

iншi споживачi - 32 729,563 тис.грн у т.ч. ПДВ.

ВЦ:
-

по споживачам комунальної власностi та бюджетної сфери - 18 552,474 тис. грн.

-

iншi споживачi - 173 837,045 тис. грн

Дебiторська заборгованiсть споживачiв електричної енергiї станом на 30.09.2020 перед
Товариством складає 913 839,988 тис. грн., зокрема 513 464,968 тис.грн. - заборгованiсть
побутових споживачiв. Зменшення надходжень грошових коштiв вiд населення вiдбулось
внаслiдок прямої заборони на перiод дiї карантину або обмежувальних заходiв, пов'язаних iз
поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днiв з дня його вiдмiни
припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разi їх
неоплати або оплати не в повному обсязi на пiдставi п. 5 ч. 3 " Перехiдних положень" Закону
України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання
виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)". При цьому слiд нагадати, що
карантин було введено на територiї України постановою КМУ № 211 вiд 16.03.2020.
Заборгованостi спостерiгається з пiдприємствами державної форми власностi та комунальної
сфери через обмеження фiнансування.
Усього у 3 кв 2021 роцi споживачам вiдпущено електроенергiї на суму:
ПУП 1 224 577,7 тис. грн. з ПДВ; ВЦ 713 864,8 тис. грн. з ПДВ.

Станом на 30.09.2021 р. залишок грошових коштiв Товариства складали 39 451 тис. грн.
Запаси Товариства - це активи у виглядi матерiалiв, що призначенi для використання у процесi
постачання електричної енергiї.
Запаси враховуються за однорiдними групами.
Електрична енергiя, що купується Товариством на ринку електричної енергiї облiковується як
товар на 281 рахунку.
У фiнансовiй звiтностi запаси вiдображаються за собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включає
всi витрати на придбання, переробку та iншi витрати, що виникли пiд час доставки запасiв до їх
теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
При продажу або iншому вибуттi запасiв оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО.

Балансова вартiсть запасiв станом на 30.09.2021 р. - 6 686 тис. грн.
Облiк запасiв вiдповiдає вимогам та критерiям визнання згiдно МСФЗ 2 "Запаси".
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи".
Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Оцiнка довгострокової кредиторської заборгованостi грунтується на первiснiй (справедливiй)
вартостi.
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною
вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Товариство здiйснює переказ частини довгострокової кредиторської заборгованостi до складу
короткострокової, коли за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається
менше 365 днiв.
Усi зобов'язання товариства можна класифiкувати наступним чином: забезпечення наступних
витрат та платежiв, поточнi зобов'язання.
Поточнi зобов'язання товариства дiляться на:
Найменування показника

На 30.09.2021 р.

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

874 153

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом

43 430

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування

955

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi

4 879

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами

373 214

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками 2
Iншi поточнi зобов'язання 269 772

Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно, виходячи
з фонду оплати працi. Резерв вiдпусток станом на 30.09.2021 складає 1 666 тис. грн.

Вiдповiдно вимогам МСФЗ/IFRS 9 створюється резерв пiд кредитнi збитки вiд дебiторської
заборгованостi за продукцiю, товари, роботи та послуги та iншої поточної дебiторської
заборгованостi. Впродовж звiтного перiоду резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки в зв'язку з
вiдсутнiстю фiнансового плану не створювався. Зменшення резерву на 23 651 тис. грн.
вiдбулося за рахунок погашення дебiторської заборгованостi пiд яку було нараховано резерв
очiкуваних кредитних збиткiв у попереднiх перiодах.

Полiтика Товариства щодо управлiння операцiйними та фiнансовими ризиками базується
на єдиному пiдходi до оцiнювання, аналiзу, єдиних вимогах до системи внутрiшнього контролю.
Усi ключовi рiшення Товариством приймаються з урахуванням ризикiв i можливостей та
їх рiвня. Для розвитку та пiдтримки ризик-менеджменту наказом Товариства вiд 10.07.2020 року
№ 63 затверджено Положення про комiсiю з оцiнки корупцiйних ризикiв ПрАТ
"Харкiвенергозбут".
Товариство систематично аналiзує оперативну та звiтну iнформацiю, що дозволяє
оцiнити рiвень ризику, а також визначити можливостi впливу на досягнення фiнансових та
операцiйних цiлей. Оцiнювання ризикiв проводиться у всiх випадках суттєвих змiн зовнiшнього
середовища.
Товариством застосовується наступна процедура виявлення та мiнiмiзацiї кожної групи
ризикiв до найнижчого рiвня:
"

створення робочих груп за участю експертiв у всiх профiльних галузях;

"

виявлення ризикiв на пiдставi поставлених цiлей i фактично наявних процесiв;

"

оцiнювання схильностi та ранжування ризикiв за суттєвiстю;

"
вбудування елементiв внутрiшнього контролю до процесiв для запобiгання настанню
ризикових подiй;
"
вибiр i реалiзацiя найефективнiших i найбiльш економiчних заходiв для зниження
схильностi до ризикiв;
"
монiторинг ефективностi заходiв i загального профiлю ризикiв та можливостей
Товариства.

Операцiйнi ризики.
Товариство придiляє особисту увагу операцiйним ризикам. В Товариствi впроваджено
процес виявлення, оцiнювання, управлiння та монiторингу ризикiв в межах рiчного планування,
вiдповiдна система звiтностi щодо всiх груп ризикiв. Реалiзуються програми зi зниження
операцiйних витрат i пiдвищення ефективностi виробничих процесiв.

Систематично проводиться аудит бiзнес-процесiв з аналiзом необхiдностi та достатностi
контрольних процедур. У межах операцiйної дiяльностi виконуються заходи для пiдтримки
заданого рiвня абсолютної лiквiдностi. З цiєю метою в Товариствi запроваджено механiзм
планування та управлiння рухом коштiв, який дозволяє оперативно реагувати на змiни в
зовнiшньому та внутрiшньому середовищi.

Фiнансовi ризики.
Не менш важливим для Товариства є своєчасне виявлення та оцiнка фiнансових ризикiв,
в тому числi ризику ймовiрного банкрутства, для чого за показниками балансу обчислюються
коефiцiєнти фiнансової стiйкостi та платоспроможностi.
З метою управлiння фiнансовими ризиками Товариством запроваджено механiзм
нейтралiзацiї ризикiв який грунтується на використаннi сукупностi методiв i прийомiв
зменшення можливих фiнансових втрат. З цiєю метою Товариством запроваджено механiзми:
"

уникнення ринкових операцiй якi пов'язанi з дуже серйозними та великими ризиками;

"
утримання ризику шляхом компенсацiї втрат за рахунок системи штрафних санкцiй та
резервування частини фiнансових ресурсiв;
"

мiнiмiзацiя ризику шляхом лiмiтування напрямкiв фiнансової дiяльностi.

Основними фiнансовими iнструментами Товариства є банкiвськi кредити, грошовi кошти та їх
еквiваленти. Головною метою фiнансових iнструментiв є фiнансування дiяльностi Товариства.
Товариство також має iншi фiнансовi iнструменти, включаючи дебiторську та кредиторську
заборгованiсть, що виникають в ходi операцiйної дiяльностi.
Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з метою управлiння процентними та
валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та джерелами фiнансування.
Основними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Товариства, є ризик
лiквiдностi, кредитний ризик та ризик концентрацiї. Товариство переглядає та узгоджує
полiтику щодо управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.
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.
Процентний ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх
грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься зважаючи змiн ринкових
процентних ставок. Керiвництво Товариства вважає, що процентний ризик є несуттєвим, тому
що Станом на 30 червня 2021 та на 30 червня 2020 рокiв Товариство не має кредитiв отриманих
за плаваючими вiдсотковими ставками.

Ризик концентрацiї бiзнесу Основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на
територiї Українi. Законодавство, що впливає на дiяльнiсть Товариство в Українi, схильне до
частих змiн. Внаслiдок цього активи i дiяльнiсть Товариства можуть бути схильнi до ризику у
разi негативних змiн у полiтичному i дiловому середовищi.
Управлiння ризиком капiталу - Товариство управляє своїм капiталом для того, щоб забезпечити
своє функцiонування на безперервнiй основi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток
акцiонерам шляхом оптимiзацiї балансу власних та залучених коштiв. Керiвництво Товариства
регулярно переглядає структуру капiталу. На основi результатiв таких переглядiв Товариство
вживає заходiв для пiдтримання балансу загальної структури капiталу за рахунок залучення
нового боргу або погашення iснуючої заборгованостi. Товариство здiйснює контроль капiталу,
використовуючи спiввiдношення власних i позикових коштiв, яке розраховується шляхом
дiлення чистої заборгованостi на суму капiталу.

Основними проблемними питаннями та невизначеностями є:

1. Наявнiсть дебиторської заборгованостi

Основними боржниками Товариства є комунальнi пiдприємства та побутовi споживачi
(населення). Слiд зазначити, що у товариства законодавчо обмеженi процедури управлiння
станом заборгованостi комунальних пiдприємств. Додатковим пригнiчуючим фактором є дiя
карантинних обмежень з метою запобiгання поширенню коронавiрусу COVID-19 (Постанова
НКРЕКП № 766 вiд 08.04.2020р. зi змiнами), через що вiдсутня можливiсть вiдключати
"захищених" споживачiв за умови наявностi заборгованностi.

2. Стрiмкий рiст цiни на електричну енергiю на рiзних сегментах ринку.

Вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України (далi - КМУ)
вiд 11
серпня 2021 р. № 859 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 червня
2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв
України" з 1 жовтня 2021 року набрали чинностi змiни до Положення про покладання
спецiальних обов'язкiв на учасникiв ринку електричної енергiї для забезпечення
загальносуспiльних iнтересiв у процесi функцiонування ринку електричної енергiї (далi Положення).
Вiдповiдно до "Порядку формування цiн на унiверсальнi послуги", який затверджено
постановою Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (далi - НКРЕКП), вiд 05.10.2018 № 1177
(далi - Методика), цiна
закупiвлi електричної енергiї для малих непобутових споживачiв та залишкового графiку
навантаження побутових споживачiв у цiнах на унiверсальнi послуги на жовтень 2021 року

визначена на рiвнi 1 755,78 грн/МВт*год (без ПДВ) (середньозважена цiна на ринку "на добу
наперед" (далi - РДН) у торговiй зонi "ОЕС України" за серпень 2021 року).
Вартiсть послуг iз забезпечення доступностi електричної енергiї для побутових споживачiв, що
надаються
ДП
"Гарантований
покупець"
(далi
Послуги
ПУП),
для
ПрАТ "Харкiвенергозбут" у жовтнi 2021 року складає 513,3 млн. грн. (з ПДВ), з яких 150,4 млн.
грн. (з ПДВ) ПрАТ "Харкiвенергозбут" повинен оплатити за вартiсть купiвлi базового
навантаження у ДП "НАЕК "Енергоатом" у вiдповiдностi до Положення та
362,9 млн. грн. (з
ПДВ) для купiвлi обсягу електричної енергiї залишкового графiку навантаження побутових
споживачiв ПрАТ "Харкiвенергозбут", з урахуванням цiни електричної енергiї РДН за 5 днiв
жовтня 2021 року. Так, нестача коштiв для закупiвлi електричної енергiї для побутових
споживачiв складає 70,3 млн. грн. (з ПДВ).
Враховуючи стрiмкий рiст цiни на електричну енергiю на рiзних сегментах ринку у жовтнi 2021
року та прогнозований графiк споживання малих непобутових споживачiв ПрАТ
"Харкiвенергозбут", середньозважена цiна купiвлi електричної енергiї для малих непобутових
споживачiв у вереснi 2021 року склала 2 272,172 грн/МВт*год (без ПДВ). З урахуванням
прогнозованого обсягу купiвлi спожитої малими непобутовими споживачами електричної
енергiї у жовтнi 2021 року нестача коштiв для закупiвлi електричної енергiї для малих
непобутових споживачiв складає 14,6 млн. грн. (з ПДВ).
Так, загальний дефiцит коштiв ПрАТ "Харкiвенергозбут" для закупiвлi електричної енергiї для
виконання спецiальних обов'язкiв у жовтнi 2021 року за нашими прогнозами складатиме 84,9
млн. грн. (з ПДВ), що не дасть змоги нам, як ПУП, виконувати спецiальнi обов'язки та постачати
електричну енергiю побутовим споживачам.
Слiд окремо вiдзначити оплату ПУП послуг операторiв розподiлу та передачi. Послуги ПУП ДП
"Гарантований покупець" передбачають тiльки покриття витрат на купiвлю електричної енергiї,
але у ПУП є зобов'язання щодо оплати послуг операторам систем. ПУП має сплачувати авансовi
платежi за послуги розподiлу i передачi електричної енергiї у розрахунковому мiсяцi. Фактично,
кошти на оплату послуг операторiв систем будуть сплачуватися побутовими споживачами у
наступному перiодi, за розрахунковим. Отже, ПУП не має фiнансової змоги вчасно сплачувати
послуги операторам систем.

Вплив COVID-19
Наприкiнцi 2019 року, з Китаю вперше з'явилися новини про COVID-19 (Коронавiрус). На
початку 2020 року вiрус поширився по всьому свiту та його негативний вплив набрав обертiв.
Свiтове поширення COVID-19 створило значну мiнливiсть, невизначенiсть та економiчне
падiння упродовж 2020 року. Вiрус охопив понад 200 країн та продовжує суттєво впливати на
економiчну ситуацiю та галузь охорони здоров'я. Пандемiя призвела до широкомасштабного
негативного впливу на свiтову економiку i iснує значна невизначенiсть щодо того, наскiльки
COVID-19 продовжить поширюватись, а також про масштаби та тривалiсть урядових та iнших

заходiв, направлених на уповiльнення поширення вiрусу, таких як карантин, домашнiй режим,
призупинення бiзнесу та призупинення роботи уряду. Уряд та мiсцева влада також розробили
полiтику щодо покрокового виходу з карантину. Деякi юрисдикцiї пiд час виходу з карантину
змушенi повертатись до обмежень через збiльшення кiлькостi нових захворювань на COVID-19,
зокрема, через виявлення нових штамiв вiрусу, серед яких особливу небезпеку становить штам
Delta. Хвилеподiбне розповсюдження нового штаму ставить, наразi, питання про посилення
карантинних заходiв. В Українi заходи до запобiгання розповсюдженню коронавiрусу подовженi
до 31.12.2021. Подальше подовження карантину, або його скасування, залежить вiд швидкостi
реакцiї на новi загрози, що виникають. Товариство вжило ряд запобiжних заходiв, спрямованих
на те, щоб мiнiмiзувати ризики для своїх працiвникiв, бiзнесу та громад, що працюють,
включаючи органiзацiю вiддалених робочих мiсць та надання iндивiдуальних засобiв захисту
своїм працiвникам. Однак, керiвництво не може гарантувати, що цi дiї, будуть ефективними для
запобiгання майбутнiх перебоїв у роботi Товариства. Товариство оцiнило вплив COVID-19 на
знецiнення активiв, дiяльнiсть, що приносить доходи вiд реалiзацiї, здатнiсть генерувати
достатнiй грошовий потiк для своєчасного погашення зобов'язань, та можливiсть продовжувати
свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому. На дату випуску цiєї фiнансової звiтностi, вплив
COVID-19 на дiяльнiсть Товариства не був суттєвим. Керiвництво продовжує регулярно
вiдслiдковувати вплив COVID-19, а саме його потенцiйний вплив на фiнансовий стан,
результати дiяльностi, грошовi потоки, знецiнення активiв та платоспроможнiсть контрагентiв.
Кiнцевий вплив COVID-19 буде залежати вiд майбутнiх подiй, включаючи, серед iншого, вiд
кiнцевого географiчного поширення та тяжкостi вiрусу, наслiдкiв урядових та iнших заходiв,
107 спрямованих на запобiгання поширенню вiрусу, розробки ефективних методiв лiкування,
тривалостi спалаху, дiй, якi вживають урядовi органи, замовники, постачальники та iншi третi
сторони, наявностi робочої сили, термiнiв та ступеню вiдновлення нормальних економiчних та
операцiйних умов. Керiвництво продовжує докладати зусиль для виявлення, управлiння та
пом'якшення наслiдкiв пандемiї COVID-19 на результати дiяльностi Товариства; однак, iснують
фактори, що знаходяться поза межами знань та контролю, включаючи тривалiсть та тяжкiсть
цього спалаху, будь-яких подiбних спалахiв, а також вжитих подальших урядових та
регуляторних дiй. Керiвництво Товариства вважає, що пiдготовлена фiнансова звiтнiсть
вiдображає усi найкращi оцiнки у вiдношеннi до можливих наслiдкiв COVID-19

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації

Наскiльки вiдомо, визначена промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до
стандартiв бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю про стан активiв,
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичної особи, яка перебуває пiд
контролем емiтента, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, промiжний звiт керiвництва
мiстить достовiрну та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої
статтi 127 Закону України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки"

