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Звіт про рух грошових коштів 
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

(у тисячах гривень) 

Примітки 

За рік,  
що закінчився      

31 грудня 2020 р. 

За рік,  
що закінчився      

31 грудня 2019 р. 

Рух коштів від операційної діяльності    

Прибуток (збиток) до оподаткування  6 517 5 243 

Коригування на негрошові статті:    

Амортизація основних засобів 12 552 296 

Амортизація нематеріальних активів 11 229 - 

Зміни у резерві сумнівних боргів 13.3 (6 053) 24 752 

Зміни у забезпеченнях 21 (379) 3 558 

Зміни від неопераційної діяльності та інших негрошових 
операцій 

 (8 584) (764) 

Собівартість при вибутті необоротних активів  58 - 

Зміни у відстрочених податках  - - 

Грошові потоки від операційної діяльності до змін в 
оборотному капіталі  (7 660) 33 085 

Зміни в оборотному капіталі:    

Зменшення (збільшення) запасів  - - 

Зменшення (збільшення) дебіторської заборгованості та 
авансів виданих 

 
77 966 (221 054) 

Зменшення (збільшення) банківської гарантії 15 45 000 (50 000) 

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 16 (15 943) (9 426) 

Збільшення (зменшення) кредиторської заборгованості 
та інших поточних зобов'язань 

22 
94 353 102 101 

Збільшення (зменшення) авансів отриманих  (392 402) 479 736 

Збільшення (зменшення) зобов'язань по податках  2 012 386 

Зменшення (збільшення) відстроченого активу з ПДВ 18 (23 909) (8 698) 

Збільшення (зменшення) відстроченого зобов'язання з  
ПДВ 

18 
12 697 10 600 

Зменшення (збільшення) податкових активів з ПДВ 17 (3 309) (21 622) 

Кошти від операційної діяльності  (211 195) 315 108 

Сплачений податок на прибуток  (7 250) (500) 

Чистий грошовий потік від операційної діяльності  (218 443) 314 608 

Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності    

Придбання необоротних активів  (473) (2 066) 

Надходження від отриманих відсотків  11 343 764 

Чистий потік грошових коштів від інвестиційної 
діяльності  10 870 (1 302) 

Рух грошових коштів від фінансової діяльності    

Надходження від власного капіталу  - - 

Дивіденди виплачені  (2 174) - 

Чистий грошовий потік від фінансової діяльності  (2 174) - 

    

Чистий грошовий потік за період  (209 747) 313 306 

Залишок грошових коштів на початок року  314 809 1 503 

Впив зміни валютних курсів на залишок коштів  (1)  

Залишок грошових коштів на кінець року  105 061 314 809 
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Примітки до фінансової звітності 
1. Загальні відомості 
ТОВ «Енерго Збут Транс» (далі – Товариство) створено 01 листопада 2018 р. і є ліцензованим Постачальником 
електричної енергії для непобутових споживачів. Компанія створена на виконання вимог Закону України «Про 
ринок електричної енергії» у частині відокремлення діяльності з розподілу від діяльності з постачання 
електричної енергії. 

Єдиним учасником Товариства, а також найбільшим клієнтом є АТ «Укрзалізниця». Крім того, Товариство 
постачає електроенергію близько 400 підприємствам по всій території України. 

Місією Товариства є надійне та якісне постачання електроенергії, побудова довгострокових та взаємовигідних 
відносин з клієнтами, представлення максимально комфортних умов для співпраці, а також забезпечення потреб 
в електропостачанні за кращою ціновою пропозицією.  

ТОВ «Енерго Збут Транс» зареєстровано за адресою: Україна, 02002, м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 10, оф. 88. 
Вказана адреса є і фактичною адресою Товариства. 

Структура власності Товариства: 

Назва власника Деталі 

Частка в статутному  
капіталі Товариства (%) 

Станом на       
31 грудня    

2020 р. 

Станом на         
31 грудня      

2019 р. 

АТ «Укрзалізниця» 

 
бенефіціарний власник (контролер) 
Товариства  - відсутній. Причина його 
відсутності - єдиним засновником 
юридичної особи є юридична особа, 
100% акцій якої належить державі 
України 

100 100 

    

Станом на 31 грудня 2020 р. чисельність працівників Товариства становила 35 осіб (31 грудня 2019 р. – 31 особа).  
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2. Стандарти, зміни та тлумачення існуючих стандартів, що ще не 
набрали чинності та не прийняті попередньо Товариством 

На дату формування цієї фінансової звітності було опубліковано новий стандарт МСФЗ, проте він не набрав 

чинності та не був прийнятим Товариством попередньо. 

Ухвалення вищесказаного істотно не вплинуло на фінансову звітність. 

Керівництво вважає, що цей стандарт МСФЗ буде прийнятий в обліковій політиці Товариства в першому періоді, 
який починається після набрання його чинності. Інформація щодо нових стандартів, змін та тлумачень, які, як 
очікується, матимуть відношення до фінансової звітності Товариства, викладена нижче.  

Наступні нові стандарти МСФЗ, зміни та тлумачення до існуючих стандартів були випущені на дату затвердження 
цієї фінансової звітності, але не набрали чинності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.: 

• МСФЗ 17 «Договори страхування» 

• Зміни до МСФЗ 17 «Договори страхування» (Поправки до МСФЗ 17 та МСФЗ 4) 
• Посилання на Концептуальну основу 

• Надходження до використання за призначенням (Поправки до МСБО 16) 
• Обтяжливі контракти - Вартість виконання контракту (Поправки до МСБО 37) 
• Щорічне вдосконалення циклів стандартів МСФЗ 2018-2020 (Поправки до МСФЗ 1, МСФЗ 9, 
МСФЗ 16, МСБО 41) 
• Класифікація зобов’язань як поточних або необоротних (Поправки до МСБО 1) 

Керівництво Товариства очікує, що, коли вищеназваний стандарти, зміни та тлумачення вступлять в силу в 
майбутніх періодах, це істотно не вплине на фінансову звітність Товариства. 

 

3. Основні принципи складання фінансової звітності та облікова 
політика 

Класифікація активів та зобов’язань 

Товариство відображає активи та зобов’язання в Звіті про фінансовий стан на підставі класифікації їх за терміном 
обліку. Активи є оборотними, якщо:  

- передбачається, що вони будуть реалізовані в рамках звичайної операційної діяльності; 
- активи утримуються з метою продажу; 
- грошові кошти та їх еквіваленти, якщо не існує обмежень з їхнього використання, мають бути спрямовані 

на погашення зобов’язань протягом як мінімум дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Всі інші активи класифікуються як необоротні. 

Зобов’язання є поточним якщо: 

- передбачається, що їх буде погашено в рамках звичайної операційної діяльності; 
- зобов’язання утримуються з метою продажу; 
- мають бути погашені протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
- не існує безумовного права відкласти погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти місяців 

після звітного періоду. 
- Товариство класифікує інші зобов’язання як довгострокові. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання класифікуються як необоротні активи та довгострокові зобов’язання. 

Звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід та Звіт про рух грошових коштів 

Керівництво Товариства у складі фінансової звітності вирішило представити єдиний Звіт про прибутки або збитки 
та інший сукупний дохід та визнати витрати за статтями, що характеризують їх. Витрати за напрямками розкриті у 
примітках до фінансової звітності. Товариство відображає рух грошових коштів від операційної діяльності з 
використанням непрямого методу. 

Основні засоби 

Основні засоби Товариства відображаються із застосуванням моделі собівартості. Первісна вартість включає 
витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням об’єкта основних засобів. 
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Вартість об’єкта основних засобів включає вартість придбання та будь-які прямо понесені витрати. У вартість 
включаються витрати на запчастини для заміни елементу основного засобу в момент виникнення таких витрат, 
якщо вони відповідають критеріям визнання. Витрати на поточне обслуговування об’єкта основних засобів у 
вартість не включається. Наступні витрати включаються до балансової вартості активу або визнаються як 
окремий актив, лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом 
надійдуть Товариству і їх вартість можна достовірно оцінити. Балансова вартість запчастин списується. Всі інші 
витрати з ремонту та технічного обслуговування відображаються в звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний 
дохід у фінансовому періоді в якому вони виникли. 

Знос розраховується прямолінійним методом. Розподілення вартості активів на очікуваний строк корисного 
використання виглядає наступним чином: 

- будівлі: 20-40 років; 
- машини та обладнання: 5-20 років; 
- в тому числі комп’ютерне обладнання – 2-5 років; 
- транспортні засоби: 5-10 років; 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі): 4-8 років. 

Нарахування амортизації не припиняється на період ремонту основного засобу або період, протягом якого об’єкт 
основних засобів тимчасово не використовується. 

Залишкова вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються та коригуються в разі 
необхідності, принаймні в кінці кожного фінансового року. 

Балансова вартість активу одразу зазначається за сумою можливого відшкодування, якщо його балансова 
вартість перевищує оцінену суму відшкодування. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи, придбані окремо, оцінюються за собівартістю придбання. Після первісного визнання 
нематеріальні активи відображаються із застосуванням моделі собівартості.  

Строки корисного використання нематеріальних активів встановлюється виходячи з установленого терміну 
корисного використання. Знос розраховується прямолінійним методом. 

Нематеріальні активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом строку корисного 
використання та аналізуються на предмет зменшення корисності у випадку наявності ознак, за якими 
нематеріальний актив може бути списано. В кінці кожного звітного періоду Товариство оцінює наявність ознак 
зменшення корисності активу. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, Товариство оцінює суму очікуваного 
відшкодування такого активу згідно п.9 МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Зміни очікуваного терміну 
корисного використання або структури майбутніх економічних вигід від використання активу, що відповідним 
чином вважається зміною періоду або методу амортизації, також розглядаються як зміна облікових оцінок. 
Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання відображаються в 
Звіті про прибутки чи збитки та інший сукупний дохід в тій статті витрат відповідно до функціонального 
призначення нематеріального активу. 

У разі, якщо термін корисного використання нематеріального активу не визначено, такий нематеріальний актив не 
амортизується, проте відносно такого нематеріального активу має перевірятися зменшення його корисності 
шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю: 

а) щорічно, та 

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального активу. 

Збиток від зменшення корисності відображається у складі збитків того періоду, в якому його було виявлено. 

Нарахування амортизації не припиняється, коли нематеріальний актив більше не використовується, за винятком 
випадків, коли цей актив був повністю амортизований. 

  

Оренда 

Облік операцій з оренди регулюється МСФЗ 16 «Оренда». На дату початку оренди орендар визнає актив з права 
користування та орендне зобов’язання. Орендні платежі Товариство дисконтує, застосовуючи припустиму ставку 
відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то 
Товариство застосовує середньорічну ставку кредитування в Україні за звітний рік (відповідно до даних 
Національного банку України). Нарахування амортизації відбувається протягом коротшого періоду:  

термін корисного використання об’єкта оренди;  

термін договору оренди. 
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Витрати на оренду об’єктів короткострокової оренди (терміном менше 12 місяців) або малоцінних активів 
визнаються у розмірі орендних платежів, пов'язаних з цією орендою, прямолінійно (або на іншій систематичній 
основі) протягом терміну оренди. 

 

Запаси 

На баланс Товариства запаси зараховуються за собівартістю, яка визначається на підставі норм п.10 МСБО 2 
«Запаси». При списанні вартість запасів виключається зі складу активів за методом середньозваженої 
собівартості. 

 

Фінансові активи 

Дебіторська заборгованість (за товари, роботи, послуги) оцінюється за чистою вартістю, яка дорівнює сумі 
дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву очікуваних кредитних збитків. 

Визнання знецінення. Збитки від знецінення, пов'язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю, 
включаючи договірні активи, відображаються як частина інших операційних витрат у Звіті про прибутки та збитки. 

Товариство визнає резерв сумнівних боргів індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в 
сукупності для фінансових активів, які не є окремо значимими. Резерв сумнівних боргів на дебіторську 
заборгованість в сукупності нараховується виходячи з класифікації дебіторської заборгованості за групами 
прострочення строків оплати за договором. 

 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов'язання спочатку оцінюються за справедливою вартістю та, там де застосовується, коригуються 
на транзакційні витрати, поки не призначено фінансове зобов'язання за справедливою вартістю через прибутки 
та збитки. 

Згодом фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 
процентної ставки. 

Забезпечення 

Сума забезпечення визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного 
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов’язання, на дату балансу. Забезпечення 
використовується лише для тих витрат, для покриття яких воно було створено. 

Забезпечення виплат відпусток працівникам 

Виплати за невідпрацьований час, що підлягають накопиченню, зокрема, щорічні відпустки, визначаються 
зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді. Залишок забезпечення переглядається на кожну 
звітну дату та, при необхідності, коригується. 

За аналогічним принципом здійснюється нарахування інших належних працівникам виплат: “резерву на виплату 
матеріальної допомоги на оздоровлення”, “резерву на виплату винагороди за підсумками роботи за рік”. 

Забезпечення за судовими процесами 

Зобов’язання внаслідок судових позовів, що пред’явлені Товариству, результат яких на звітну дату невідомий 
через те, що розгляд справи ще триває або рішення не набрало законної сили (і, відтак, може бути оскаржене), 
але ймовірним є винесення рішення не на користь Товариства. В такому випадку, Товариство формує 
забезпечення під відповідну судову справу у розмірі найбільш ймовірних витрат за рішенням по такій судовій 
справі. 

Інші забезпечення 

Товариство визнає інші забезпечення, якщо: 

a) Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події; 

b) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вииигоди, буде необхідним для виконання 
зобов’язання; 

c) можна достовірно оцінити суму зобов’язання. 
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Власний капітал 

Частки у капіталі, без права викупу класифікуються як власний капітал, коли не існує зобов'язання надати грошові 
кошти або інші активи. 

Податки 

Поточний податок на прибуток 

Поточні податкові активи та зобов'язання за поточний та попередні періоди оцінюються в сумі, очікуваної до 
відшкодування, або що належить до сплати податковим органам. Податкові ставки та податкове законодавство, 
що застосовуються для розрахунку суми є такими, що діють або вступили в дію станом на звітну дату. 

Відстрочений податок на прибуток 

Згідно п. 5 МСБО 12 «Податки на прибуток», відстрочений податок на прибуток - це сума податків на прибуток, 
яка визнана відстроченим податковим активом або відстроченим податковим зобов'язанням: 

- Відстрочені податкові зобов’язання – суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах відповідно 
до оподатковуваних тимчасових різниць.  

- Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах 
відповідно до:  
1. тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;  
2. перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;  
3. перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується по методу балансових зобов'язань відносно перенесених з 
минулих періодів податкових збитків і тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів і 
зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

Суми відстрочених податків розраховуються за ставками оподаткування, які введені в дію або мають бути введені 
в дію на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться в періодах, коли буде сторнована тимчасова різниця 
або використаний перенесений податковий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, які 
зменшують базу оподаткування, і перенесені податкові збитки визнаються тільки в тій мірі, в якій існує вірогідність 
отримання прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

Податок на додану вартість 

Господарські операції Товариства обкладаються за ставкою податку на додану вартість (ПДВ) 20%. 

Відповідно до п. 44 Підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України, до 1 січня 2022 р. платники 
податків, які здійснюють постачання електроенергії, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та 
податкового кредиту за касовим методом. 

Визнання доходу 

Товариство здійснює облік доходів відповідно до вимог МСФЗ 15 «Виручка». 

Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб: 

- сума податку на додану вартість (ПДВ); 
- сума попередньої оплати (авансу) за продукцію (товари, роботи, послуги). 

Доходи визнаються за вирахуванням непрямих податків (ПДВ) після постачання електроенергії споживачам, 
відповідно до тарифів, на основі яких здійснюється постачання електроенергії, та обсягів споживання, відповідно 
до умов договірних відносин та Правил роздрібного ринку електричної енергії.1 

Умовні активи та зобов’язання  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються в примітках, коли надходження 
економічних вигід ймовірне. Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли 
існує ймовірність, що відтік економічних ресурсів буде необхідним для погашення зобов'язання, і може бути 
достовірно оціненим. Вони розкриваються в примітках, якщо можливість відтоку ресурсів, які передбачають 
економічні вигоди, є малоймовірною. 

Події після звітної дати 

Події після звітної дати, які надають додаткову інформацію про стан Товариства на звітну дату (коригувальні 
події), відображаються в фінансової звітності. Події після звітної дати, які не є коригуючими подіями, 
розкриваються в примітках, якщо вони суттєві. 

                                                           
1
 Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії». 



 

 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК,  
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 р. 

 
 

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї комбінованої фінансової звітності. 
 

www.enerhozbuttrans.com.ua                                                                                                       ТОВ «Енерго Збут Транс» 
 

16 

 

4. Основи подання інформації 
Заява про відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності 

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Під 
терміном Міжнародні стандарти фінансової звітності надалі в широкому сенсі розуміються стандарти й 
тлумачення, які прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО/IASB): 

 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ/IFRS); 
 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО/IAS); 
 Тлумачення, розроблені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової звітності (ТКМСФЗ/ IFRIC) або 

Постійним комітетом з тлумачень (ПКТ/SIC). 

 

Представлення фінансової звітності 

Фінансові звіти представлені у відповідності до МСБО 1 «Представлення фінансових звітів». Товариство 
вирішило представляти «Звіт про прибутки або збитки та інший сукупний дохід» як один звіт. 

Принципи безперервності 

Фінансова звітність складена на принципах безперервності діяльності, тобто припущенні, що Товариство 
продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому (не має ані наміру, ані потреби ліквідуватися або 
суттєво скорочувати масштаби своєї діяльності). Звертаємо увагу на Примітку 28 «Подальші події» цієї 
фінансової звітності, де розкрито питання відчуження Товариства на виконання вимог Закону України “Про ринок 
електричної енергії”. За думкою менеджменту Товариства, ця подія, у разі її настання, не вплине на 
безперервність діяльності.  

Функціональна валюта та валюта презентації фінансової звітності 

Валютою презентації і функціональною валютою Товариства є українська гривня («UAH»). 

Ключові бухгалтерські оцінки та припущення 

Оцінки та припущення постійно переглядаються та базуються на історичному досвіді керівництва Товариства, 
скоригованому на поточні ринкові умови та інші фактори, включаючи очікувані майбутні події, які вважаються 
обґрунтованими в обставинах, що склалися. Судження, які мають найбільш істотний вплив на суми, відображені в 
звіті про фінансовий стан, і оцінки, які можуть привести до необхідності суттєвого коригування балансової 
вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Оцінки та припущення 

Основні припущення щодо майбутніх подій та інших основних джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які 
мають істотний ризик необхідності коригування балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового року, описані нижче. Товариство базує свої припущення і оцінки на інформації, що наявна на момент 
підготовки фінансової звітності. Однак існуючі оцінки і припущення щодо майбутніх подій, можуть змінитися у 
зв’язку зі зміною ринкових обставин або обставин, що виникають поза контролем керівництва Товариства. Такі 
зміни, коли вони відбуваються, повинні відображатися у складі припущень керівництва Товариства. 

Строк корисного використання основних засобів 

Товариство оцінює строк корисного використання об’єктів основних засобів в кінці кожного фінансового року. 
Якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, такі зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з 
МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Ці оцінки можуть вплинути на суму 
балансової вартості основних засобів в звіті про фінансовий стан, та в амортизації в звіті про прибутки чи збитки 
та інший сукупний дохід. 

Зменшення корисності торгівельної та іншої дебіторської заборгованості 

Можливість повернення суми заборгованості від клієнтів передбачає визначення чи існують об’єктивні ознаки 
зменшення корисності. Безнадійні борги списуються, коли визначені як можливі до списання; порушення та 
неможливість стягнення визначаються індивідуально для кожного елемента. У тих випадках, коли це неможливо, 
проводиться колективна оцінка зменшення корисності. Як наслідок, спосіб, у який проводяться індивідуальні та 
колективні оцінки і терміни, що відносяться до виявлення об’єктивних ознак зменшення корисності вимагає 
серйозного осмислення і може мати істотний вплив на балансову вартість дебіторської заборгованості на звітну 
дату. 
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5. Виручка від реалізації 
 

Структура виручки від реалізації Товариства: 

Виручка від реалізації електроенергії, тис.грн За рік, що закінчився 
31 грудня 2020 р. 

За рік, що закінчився   
31 грудня 2019 р. 

Дохід від реалізації найбільшому споживачу 6 116 245 7 435 233 

Дохід від реалізації електроенергії іншим споживачам 644 142 323 600 

Дохід від реалізації електроенергії на сегментах оптового 
ринку (РДН2, РДД3, ВДР4, БР5

) 
123 798 220 063 

Разом 6 884 185 7 978 896 

 

 

6. Інші доходи 

Інші доходи, тис.грн 
За рік, що закінчився  

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився   

31 грудня 2019 р. 

Дохід від списання резервів на матеріальне 
заохочення, аудит та забезпечення відпусток 

2 985 - 

Відсотки отримані 8 584 28 547 

Інші доходи 70 - 

Разом 11 639 28 547 

 

 

7. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізації, тис.грн 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився   

31 грудня 2019 р. 

Собівартість реалізації електроенергії найбільшому 
споживачу 

(6 116 245) (7 435 233) 

Собівартість реалізації електроенергії іншим споживачам (601 655) (288 722) 

Собівартість реалізації електроенергії реалізованої на 
сегментах оптового ринку (РДН, РДД, ВДР, БР) 

(123 798) (220 063) 

Всього собівартість реалізації (6 841 698) (7 944 018) 

 

8. Валовий прибуток 

Валовий прибуток, тис.грн 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився   

31 грудня 2019 р. 
Валовий прибуток від реалізації електроенергії 
найбільшому споживачу 

- - 

Валовий прибуток від реалізації електроенергії іншим 
споживачам 

42 487 34 878 

Валовий прибуток від реалізації електроенергії на 
сегментах оптового ринку (РДН, РДД, ВДР, БР) 

- - 

Всього валовий прибуток 42 487 34 878 

                                                           
2
 РДН – ринок «на добу наперед» 

3 РДД – ринок двосторонніх договорів 

4 
 ВДР – внутрішньодобовий ринок 

5 БР – балансуючий ринок 
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9. Адміністративні витрати 

Структура адміністративних витрат: 

Адміністративні витрати, тис.грн 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився      

31 грудня 2019 р. 

Витрати на оплату праці та соціальні нарахування (22 117) (17 598) 

Матеріальна допомога та соціальні нарахування (3 464) (991) 

Інформаційно-консультаційні та нотаріальні послуги (2 888) (1 651) 

Банківські витрати (2 166) (912) 

Оренда та комунальні послуги (2 026) (1 162) 

Забезпечення виплат відпусток (1 660) (3 684) 

Матеріальні витрати (871) (1 220) 

Амортизація (781) (296) 

Витрати на зв'язок (272) (126) 

Відрядження (21) (47) 

Внесок на регулювання - (4 269) 

Інші адміністративні витрати (2 479) (1 223) 

Разом (38 745) (33 179) 

*Внесок на регулювання – внесок, що нараховується та сплачується відповідно до законів України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про джерела фінансування органів 
державної влади» та Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

 

10. Інші операційні витрати 

 
Структура інших операційних витрат: 

Інші операційні витрати, тис.грн 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився   

31 грудня 2019 р. 

Зміни в очікуваних кредитних збитках (6 052) (24 755) 

Нарахування резервів на аудит та судове забезпечення  (2 261) - 

Визнані штрафи, пені, неустойки (338) (168) 

Інші операційні витрати (213) (844) 

Разом (8 864) (25 767) 

   

   

 

11. Нематеріальні активи 

Рух нематеріальних активів за групами, тис.грн Разом 

Первісна вартість 

Станом на 31 грудня 2018 р.  22 

Надходження  639 

Вибуття   

Станом на 31 грудня 2019 р.  661 

Надходження  8 

Вибуття  (87) 

Станом на 31 грудня 2020 р.  582 

     

Накопичена амортизація та знецінення 

Станом на 31 грудня  2018 р.   

Амортизаційні відрахування за рік  (43) 
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Рух нематеріальних активів за групами, тис.грн Разом 

Вибуття   

Станом на 31 грудня  2019 р.  (43) 

Амортизаційні відрахування за рік  (229) 

Вибуття  40 

Станом на 31 грудня 2020 р.  (232) 

     

Балансова вартість 

Станом на 31 грудня 2018 р.   22 

Станом на 31 грудня 2019 р.   618 

Станом на 31 грудня 2020 р.   350 

Придбані нематеріальні активи Товариство враховує за собівартістю. Подальша оцінка нематеріальних активів 
здійснюється відповідно до МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» і складає собівартість нематеріального активу 
за вирахуванням зносу або збитків від зменшення корисності нематеріального активу. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., Товариство списало зі складу нематеріальних активів ліцензії на 
використання програмного забезпечення. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується на прямолінійній основі виходячи з термінів корисної дії 
нематеріального активу.  

 

 

12. Основні засоби 

 
Наведена далі таблиця відображає зміни в основних засобах за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. 

Рух основних засобів за 
 групами, тис. грн Будинки 

Машини, 
обладнання 
та інвентар 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар Разом 

Первісна вартість  

Станом на 31.12.2018 - 20 - - 20 

Надходження - 1 035 392 - 1 427 

Вибуття - -  - - 

Станом на 31 грудня 2019 р. - 1 055 392 - 1 447 

Надходження - 233 - - 233 

Вибуття - (21) - - (21) 

Станом на 31 грудня 2020 р. - 1 267 392 - 1 659 

      

Накопичена амортизація та знецінення  

Станом на 31.12.2018 - - - - - 

Амортизаційні відрахування за рік - (253) - - (253) 

Вибуття - - - -  

Станом на 31 грудня 2019 р. - (253) - - (253) 

Амортизаційні відрахування за рік - (474) (78) - (552) 

Вибуття - 10 - - 10 

Станом на 31 грудня 2020 р. - (717) (78) - (795) 

      

Балансова вартість  

Станом на 31 грудня 2018 р. - 20 - - 20 

Станом на 31 грудня 2019 р. - 802 392 - 1 194 

Станом на 31 грудня 2020 р. - 550 314 - 864 

 
 
Витрати для підтримання об’єктів в робочому стані протягом року склали 59 тис. грн . Амортизація основних 
засобів нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу. Протягом звітного періоду змін в оцінках 
термінів експлуатації, ліквідаційної вартості, а також зміни методів амортизації основних засобів Товариства не 
було. 
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13. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

 
Товариство визнає очікувані кредитні збитки індивідуально для окремо значимих фінансових активів, або в 
сукупності для фінансових активів, які не є окремо значимими. Очікувані кредитні збитки на дебіторську 
заборгованість в сукупності нараховується виходячи з класифікації дебіторської заборгованості за групами 
прострочення строків оплати за договорами у порядку, що наведено в таблиці 12.1 «Матриця оціночних резервів 
для нарахування очікуваних кредитних збитків на дебіторську заборгованість в сукупності». 
 
13.1 Матриця оціночних резервів для нарахування очікуваних кредитних збитків на дебіторську заборгованість в 
сукупності, % 

Показник 
Непрострочена заборгованість, 

% 

Прострочена заборгованість, % 

До 60 днів 
61-90 

днів 
91-365 днів 

понад 365 
днів 

Відсоток нарахування суми 
очікуваних кредитних збитків від суми 
залишку дебіторської заборгованості 
на дату нарахування 

0,5 5 25 50 75 

 

 
13.2 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість,  тис.грн  

Станом на 
31 грудня  

2020 р. 

Станом на      
31 грудня   

2019 р. 

Дебіторська заборгованість покупців  114 909 63 598 

Очікувані кредитні збитки щодо торговельної дебіторської заборгованості  (5 935) (24 752) 

Разом торгівельна дебіторська заборгованість  108 974 38 846 

Інша поточна дебіторська заборгованість  25 139 2 962 

Очікувані кредитні збитки щодо іншої поточної дебіторської заборгованості  (24 870) - 

Разом торгівельна та інша дебіторська заборгованість  109 243 41 808 

 

 

13.3 Торгівельна дебіторська заборгованість 
за періодами,  тис.грн  

Станом на             
31 грудня             

2020 р. 

Станом на      
31 грудня   

2019 р. 

  

Непрострочена дебіторська заборгованість  102 387 3 733 

до 60 днів  1 862 11 553 

61-90 днів  - - 

91-365 днів  10 660 48 312 

понад 365 днів  - - 

Разом торгівельна дебіторська заборгованість  114 909 63 598 

Непрострочена торгівельна дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2020 р. складає 102 387 тис. грн (ста-

ном на 31 грудня 2020 р. — 3 733 тис. грн). 

Дебіторська заборгованість відображена у фінансовій звітності Товариства за собівартістю, оскільки вона є 
короткостроковою та її справедлива вартість не зазнає значного впливу від зміни вартості грошей у часі. 

 

13.4 Очікувані кредитні збитки,  тис.грн  

Станом на                   
31 грудня   

2020 р. 

Станом на                     
31 грудня               

2019 р. 

На початок року  (24 752) - 



 

 

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, 
ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 р. 

 

Примітки, які додаються, є невід’ємною частиною цієї комбінованої фінансової звітності. 
 

www.enerhozbuttrans.com.ua                                                                                                       ТОВ «Енерго Збут Транс» 
 

21

13.4 Очікувані кредитні збитки,  тис.грн  

Станом на                   
31 грудня   

2020 р. 

Станом на                     
31 грудня               

2019 р. 

Нарахування (відрахування) очікуваних кредитних збитків  (20 268) (24 752) 

Сторнування очікуваних кредитних збитків  14 215 - 

На кінець року  (30 805) (24 752) 

    

Очікувані кредитні збитки були розраховані із застосуванням матриці забезпечення, згідно МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» та складають 30 804 тис. грн станом на 31 грудня 2020 р. 

Для розрахунку обсягів очікуваних кредитних збитків на іншу поточну дебіторську заборгованість Товариством 
було нараховано суму 24 676 тис.грн очікуваних кредитних збитків по розрахунках з ПАТ «НЕК Укренерго». Як 
розкрито у примітці 21 «Забезпечення, умовні зобов’язання та / або умовні активи», Товариство веде претензійну 
роботу з ПАТ «НЕК Укренерго». 

14. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

Гроші та їх еквіваленти,  тис.грн  

Станом на           
31 грудня            

2020 р. 

Станом на                     
31 грудня               

2019 р. 

Поточні рахунки в банках  105 061 314 809 

Разом  105 061 314 809 

    

Станом на 31 грудня 2020 р. та на 31 грудня 2019 р. грошові кошти, використання яких Товариством було б 
неможливе або ускладнене, відсутні.  

Відповідно до законодавства України Товариство використовує ЕСКРОУ-рахунок для акумулювання коштів, що 
ДП “Оператор ринку” використовує для розрахунку за куплену електричну енергію на ринках “на добу наперед” та 
внутрішньодобовому ринках, за послуги ДП “Оператор ринку” та для повернення вільних від зобов'язань коштів 
учаснику РДН/ВДР. У даній фінансовій звітності суми на ЕСКРОУ – рахунку, які визначені ДП «Оператор ринку» як 
зобов'язання за куплену електричну енергію на ринках РДН/ВДР, обліковуються у рядку «Дебіторська 
заборгованість за виданими авансами» Звіту про фінансовий стан. Суми грошових коштів на ЕСКРОУ-рахунку, 
вільні від зобов'язань ДП “Оператор ринку” що можуть бути повернуті на поточний рахунок Товариства, 
обліковуються у складі рядку «Поточні рахунки у банках» Звіту про фінансовий стан. 

15. Покриття банківської гарантії 
Станом на 31 грудня 2019 р. у рядку “Інші оборотні активи” Звіту про фінансовий стан Товариство обліковувало 
грошові кошти в сумі 50 000 тис.грн., що були перераховані для покриття банківської гарантії щодо забезпечення 
зобов’язань Товариства за Договором з НЕК «Укренерго» про врегулювання небалансів електричної енергії в АТ 
«Ощадбанк» згідно Договору комплексного банківського обслуговування та Правил комплексного банківського 
обслуговування клієнтів в АТ «Ощадбанк» (в тому числі учасників ринку електричної енергії), затверджених 
Постановою Правління АТ «Ощадбанк» від 07.06.2019 № 377. 

У 2020 році, у зв’язку із закінченням терміну дії гарантії,  АТ «Ощадбанк» було повернуто грошові кошти покриття 
банківської гарантії в сумі 50 000 тис. грн. на поточний рахунок Товариства. 

Станом на 31 грудня 2020 р. у рядку “Інші оборотні активи” Звіту про фінансовий стан Товариство обліковувало 
грошові кошти в сумі 5 000 тис.грн для покриття банківської гарантії щодо забезпечення зобов’язань Товариства 
за Договором з НЕК «Укренерго» про врегулювання небалансів електричної енергії в АТ «Банк інвестицій та 
заощаджень» згідно Договору про надання банківської гарантії між АТ «Банк інвестицій та заощаджень» та 
Товариством. 

16. Інші оборотні активи 

Інші оборотні активи,  тис.грн  

Станом на                   
31 грудня               

2020 р. 

Станом на                     
31 грудня               

2019 р. 
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Інші оборотні активи,  тис.грн  

Станом на                   
31 грудня               

2020 р. 

Станом на                     
31 грудня               

2019 р. 

Гроші на електронному рахунку СЕА ПДВ  25 001 9 365 

Банківський вклад (депозит)  364 50 

Інше  4 10 

Разом  25 369 9 425 

    

 

Станом на 31 грудня 2020 р. грошові кошти Товариства в сумі 25 001 тис. грн (на 31 грудня 2019 р. – 9 365 тис. 
грн.) знаходилися на електронному рахунку Системи електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ). Ці грошові 
кошти можуть бути використані виключно на оплату ПДВ. 

Станом на 31 грудня 2020 р. залишок коштів по депозиту в АТ «Комерційний банк «Глобус» склав 364 тис. грн, 
(станом на 31 грудня 2019 р. – 50 тис. грн). Кошти на депозитному рахунку знаходяться на виконання умов 
тендерних закупівель, що здійснюються на офіційному майданчику електронної системи публічних закупівель 
України ProZorro. 

 

17. Податкові активи з ПДВ  

Податкові активи виникають у випадках, коли Товариство має право на податковий кредит за результатами 
придбання товарів, робіт, послуг, у тому числі якщо контрагент, який поставив такі товари, роботи, послуги, не 
зареєстрував відповідні операції в Єдиному реєстрі податкових накладних до дати балансу. Включення таких сум 
у податкову декларацію з ПДВ для зменшення сум податкового зобов’язання можливо лише після такої 
реєстрації. 
Менеджмент Товариства очікує, що реалізація таких податкових активів з ПДВ відбудеться після дати балансу. 
 
 

18. Відстрочені активи та відстрочені зобов’язання з ПДВ 

 

Відповідно до п. 44 Підрозділу 2 Перехідних положень Податкового кодексу України, до 1 січня 2022 р. платники 
податків, які здійснюють постачання електроенергії, визначають дату виникнення податкових зобов’язань та 
податкового кредиту за касовим методом. 

Відповідно, відстрочені активи з ПДВ представляють собою активи, що виникли як різниця між датою закупівлі 
електроенергії та датою оплати грошових коштів за таку електроенергію. Вони будуть реалізовані після оплати 
грошових коштів постачальнику електроенергії та включення відповідної суми податкового кредиту з ПДВ у 
податкову декларацію з ПДВ. 

Відстрочені зобов’язання з ПДВ представляють собою зобов’язання, що виникли між датою постачання 
електроенергії та датою отримання грошових коштів за таку електроенергію. Вони будуть погашені після 
отримання грошових коштів від покупця та включення відповідної суми податкових зобов’язань з ПДВ у податкову 
декларацію з ПДВ. 

 

19. Статутний капітал 

19.1 Структура капіталу, тис.грн  

Станом на 
 31 грудня  

2020 р. 

Станом на  
31 грудня  

2019 р. 

Статутний капітал  1 000 1 000 

Разом  1 000 1 000 

Статутний капітал Товариства сформувався за рахунок прямих внесків учасника грошовими коштами.  
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20. Резервний капітал, виплата дивідендів 

Резервний капітал, тис.грн  

Станом на 
 31 грудня  

2020 р. 

Станом на  
31 грудня  

2019 р. 
Резервний капітал  250 - 

Разом  250 - 

 

Резервний капітал Товариства було сформовано у 2020 році згідно рішення єдиного учасника Товариства №13 
від 02.06.2020 року про розподіл чистого прибутку, отриманого за результатами фінансового-господарської 
діяльності за 2019 рік, відповідно до якого до резервного фонду підприємства було спрямовано 5,75% чистого 
прибутку у сумі 250 тис. грн. 

Законом України від 21.09.2006 № 185-V «Про управління об’єктами державної власності» визначено, що 
господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 
50 і більше відсотків акцій (часток) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка 
держави яких становить 100% за підсумками календарного року зобов’язані спрямовувати частину чистого 
прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України у термін до 1 липня 
відповідного року. Відповідно до Листа, що надійшов Товариству від Офісу великих платників податків Державної 
податкової служби, враховуючи колізію нормативно-правових актів, Товариством було прийнято рішення про 
сплату дивідендів шляхом сплати до державного бюджету частини чистого прибутку в сумі 2 173 500 грн (50% 
чистого прибутку), що здійснено у відповідності до порядку, передбаченому ст.37 Закону України «Про товариства 
з обмеженою та додаткової відповідальністю». 

21. Забезпечення, умовні зобов’язання та/або умовні активи 

 

Забезпечення 

Станом на 
 31 грудня  

2020 р. 

Станом на  
31 грудня  

2019 р. 
Забезпечення на аудит (1 255) (535) 

Забезпечення на судові справи (1 006) - 

Забезпечення виплат відпусток працівникам, в т.ч.ЄСВ (918) (573) 

Забезпечення матеріального заохочення, в т.ч. ЄСВ - (2 450) 

Разом (3 179) (3 558) 

   

Забезпечення на судові справи у сумі 1 006 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року - відсутнє) створене у зв’язку 
із судовим процесом стосовно дотримання законодавства щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. 

Товариство веде претензійну роботу по розрахунках з НЕК «Укренерго». 

 

22. Кредиторська заборгованість 

 

Фінансові зобов’язання, тис.грн  

Станом на 
 31 грудня  

2020 р. 

Станом на  
31 грудня  

2019 р. 

Торгівельна кредиторська заборгованість  195 955 52 400 

Заборгованість з оплати праці, в т.ч. ЄСВ  1 193 715 

Разом  197 148 53 115 

 
Заборгованість з інших платежів до бюджету представлена внеском на регулювання у сумі 2 413 тис. грн станом 
на 31.12.2020 року (4 909 тис. грн станом на 31.12.2019 р). Заборгованість з податку на прибуток складала 
275 тис. грн станом на 31.12.2020 року (станом на 31.12.2019 р. – відсутня). 
 
 

23. Інші поточні зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2019 р. у рядку “Інші поточні зобовязання” Звіту про фінансовий стан Товариство 
обліковувало заборгованість у розмірі 50 000 тис. грн по договору позики з АТ «Українська залізниця» для 
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здійснення заходів, у тому числі клірингу, щодо забезпечення роботи в умовах нової моделі функціонування 
ринку електричної енергії, який запроваджувався з 01 липня 2019 р. на виконання вимог Закону України «Про 
ринок електричної енергії» від 13.04.2017 р.. 

У 2020 р. Товариством було повернуто фінансову допомогу у повному обсязі (50 000 тис. грн) АТ «Українська 
залізниця». Кошти було використано за цільовим призначенням. 

24. Податок на прибуток 

 

24.1 Податок на прибуток, тис.грн 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2020 р. 
За рік, що закінчився       

31 грудня 2019 р. 

Поточні витрати з податку на прибуток (2 576) (5 448) 

Відстрочений податковий актив 1 403 4 552 

Разом (1 173) (896) 

 

24.2 Узгодження відрахувань з податку на прибуток, 
тис.грн 

За рік, що закінчився 31 
грудня 2020 р. 

За рік, що закінчився       
31 грудня 2019 р. 

Прибуток (збиток) за рік до оподаткування 6 519 5 243 

Податок на прибуток за нормативною ставкою (1 173) (944) 

Ефект від статей, що не є оподатковуваними - 48 

Відстрочені податкові витрати щодо тимчасових різниць (1 403) (4 552) 

Разом податок на прибуток (2 576) (5 448) 

 

24.3 Відстрочені податкові активи, тис.грн 
Станом на          

31 грудня 2020 р. 
Визнано у складі 

прибутків та збитків 
Станом на             

31 грудня 2019 р. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 5 544 1 089 4 455 

Короткострокові забезпечення 408 311 97 

Основні засоби 3 3 - 

Загальні відстрочені податкові активи 5 955 1 403 4 552 

    

Податок на прибуток розраховано і сплачено згідно податкового законодавства України. В Україні законодавчо 
встановлена ставка податку на прибуток за рік, який закінчився 31 грудня 2020 р. – 18% (за рік, який закінчився 
31 грудня 2019 р. – 18%). 

 

 

25. Операції з пов’язаними сторонами 

У відповідності до МСБО (IAS) 24 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», сторони вважаються 
пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або значно впливати на іншу 
сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. Під час розгляду кожного можливого випадку відносин з 
пов’язаними сторонами увага приділяється сутності відносин, а не тільки їхній юридичній формі.  

За рік, який закінчився 31 грудня 2019 р. та за рік, який закінчився 31 грудня 2020 р., пов’язаними сторонами 
Товариства вважаються наступні сторони: 

- Провідний управлінський персонал; 

- Власник Товариства - АТ «Укрзалізниця»; 

- Пов’язані з АТ «Укрзалізниця» підприємства: 

 ПрАТ «СК»Таст-Гарантія»; 
 АКБ «Індустріалбанк»; 
 ПрАТ «Укртранслізинг»; 
 ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (ПрАТ «ДТРЗ»); 
 ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод» («ЗЕРЗ»); 
 ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» («ЛЛРЗ»); 
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 ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» («КЕВРЗ»); 
 ПрАТ «Коростенський завод ЗБШ»; 
 АТ «МТК «Укрзовніштранс»; 
 ПрАТ СК «Інтер-Поліс»; 
 ПрАТ «Гніванський Завод СЗБ»; 
 ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал»; 
 ТОВ «УЗ Карго Вагон» 

Операції з пов’язаними сторонами наведені у таблиці нижче. Ці операції являють собою купівлю-продаж товарів 
та послуг між Товариством та пов’язаними сторонами. Усі операції здійснюються на підставі двосторонніх 
договорів, розрахунки проводяться за грошові кошти. У період з 01 січня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. 
забезпечення операцій з пов’язаними сторонами відсутні. 

 

25.1 Операції з пов’язаними сторонами за 
рік, що закінчився 31 грудня 2020 р., 
тис.грн * 

Доходи від 
реалізації 

Придбання 
товарів/ 

послуг 

Дебіторська 
заборгованість 
по розрахунках 

з пов’язаними 
сторонами 

Кредиторська 
заборгованість 
по розрахунках 

з пов’язаними 
сторонами 

АТ «Укрзалізниця» 6 116 245 - - 103 669 

Пов’язані з АТ «Укрзалізниця» сторони 43 533 - 8 995 453 

Разом 6 159 778 - 8 995 103 669 

 

За рік, що закінчився 31 грудня 2020 р. операції з пов’язаними сторонами щодо доходів від реалізації становили   
6 159 778 тис. грн, придбання товарів і послуг – 0 тис. грн, дебіторська заборгованість по розрахунках з 
пов’язаними сторонами – 8 995 тис. грн, кредиторська заборгованість по розрахунках з пов’язаними сторонами 
становила 103 669 тис. грн (за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. операції з пов’язаними сторонами щодо 
доходів від реалізації становили 7 461 371 тис. грн, придбання товарів і послуг – 1 тис. грн, дебіторська 
заборгованість по розрахунках з пов’язаними сторонами – 4 390 тис. грн, кредиторська заборгованість по 
розрахунках з пов’язаними сторонами становила 465 081 тис. грн). 

 

25.2 Винагорода провідному управлінському персоналу за 
період, тис.грн 

За рік,  
що закінчився     

31 грудня 2020 р. 

За рік,  
що закінчився            

31 грудня 2019 р. 

Витрати на оплату праці та відповідні податки (4 116) (4 228) 

Інші компенсації та виплати (2 567) (1 480) 

Разом (6 684) (5 708) 

До провідного управлінського персоналу належать особи, які безпосередньо або опосередковано мають 
повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб’єкта господарювання, 
зокрема директор Товариства та працівники, які мають право підпису в банківських документах. 

 

26. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Управління ризиком капіталу 

Товариство управляє своїм капіталом з метою забезпечення спроможності продовжувати безперервно свою 
діяльність та одночасно максимізувати прибуток шляхом оптимізації співвідношення боргу та власного капіталу. 
Персонал Товариства регулярно переглядає структуру капіталу. Виходячи з результатів такого перегляду, 
Товариство вживає заходів, щоб збалансувати структуру його загального капіталу шляхом випуску нових 
боргових інструментів або погашення існуючого боргу. 

Структура капіталу Товариства складається з грошових коштів та їх еквівалентів, інформація про які розкрита в 
Примітці 14 «Грошові кошти та їх еквіваленти», власного капіталу, який відноситься до власників, включаючи 
статутний капітал, інформація про який розкрита в Примітці 19 «Статутний капітал» та нерозподілений прибуток. 

Валютний ризик 

Товариство не має доходів, витрат, активів чи зобов’язань в іноземній валюті, тому зміни курсу української гривні 
до іноземних валют не матимуть прямого впливу на фінансову звітність Товариства. 

Відсотковий ризик  
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Відсотковий ризик – це ризик того, що зміни плаваючих відсоткових ставок негативно впливатимуть на фінансові 
результати Товариства. Товариство не використовує похідні інструменти для зменшення відсоткових ризиків, 
хоча більшість фінансових активів та зобов’язань Товариства мають фіксовані ставки й тому цей ризик 
обмежений. 

Наведена далі таблиця деталізує чутливість Товариства до збільшення плаваючої та фіксованої процентної 
ставки на 1% (один відсотковий пункт). Аналіз застосовувався до банківського вкладу (депозиту) в АТ «Глобус», 
грошових коштів на електронному рахунку СЕА ПДВ (див. Примітку 16 «Інші оборотні активи») та грошових коштів 
на розрахункових рахунках в банках (Примітка 14 «Грошові кошти та їх еквіваленти»), виходячи з припущень, що 
сума активу на дату балансу була незмінною протягом всього року. 

 

 

Вплив («+» прибуток, «-» 
збиток) на прибутки та 
збитки (Дт)/Кт, тис. грн 

Вплив на капітал («+» 
збільшення власного 

капіталу, «-» зменшення 
власного капіталу) 

(Дт)/Кт, тис.грн 

Фінансові інструменти з фіксованою  
відсотковою ставкою 1 301 1 301 

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт може відмовитися або своєчасно не виконати свої зобов’язання перед 
Товариством, що призведе до фінансових збитків Товариства. 

До прийняття будь-якого нового клієнта Товариство використовує внутрішню кредитну систему для оцінки 
кредитної якості потенційного клієнта. Кредитний ризик історично визначається Товариством як незначний або 
відсутній ризик. 

Управлінський персонал здійснює аналіз кредитного ризику на основі моделі очікуваних кредитних збитків (ECL).  

Ставки очікуваних збитків базуються на профілі платежів по продажам за останні 12 місяців до 31 грудня 2020 
року та 1 січня відповідно, а також відповідні історичні кредитні збитки протягом цього періоду. Історичні ставки 
коригуються з урахуванням поточних та перспективних макроекономічних факторів, що впливають на здатність 
клієнта сплачувати непогашену суму.  

Розкриття інформації про кредитний ризик іншої дебіторської заборгованості, як показано у фінансовій звітності, 
не включає в себе всі необхідні розкриття у відповідності до МСФЗ 7, тому що таке розкриття інформації є 
несуттєвим для цього класу фінансових активів. 

Грошові кошти та їх еквіваленти, такі як поточні рахунки, які класифікуються як фінансові активи, що оцінюються 
за амортизованою вартістю, також підлягають загальному підходу. Однак у зв'язку з тим, що поточний рахунок 
має право погашення на вимогу, то 12-місячні та очікувані збитки вимірюються однаково. Це означає, що 
очікувані кредитні збитки будуть несуттєвими. 

Аналіз кредитного ризику станом на 31 грудня 2020 р. в частині торгівельної дебіторської заборгованості: 

 
     

Показник 
Не прострочена 
заборгованість 

Прострочена заборгованість 

Всього До 60 
днів 

60-90 
днів 

90-365 
днів 

понад 
365 днів 

Ставка очікуваних кредитних 
збитків, % 

0,5 5 25 50 75 
- 

Первісна вартість 
торгівельної дебіторської 
заборгованості 102 387 1 862 - 10 659 - 114 908 
Очікувані кредитні збитки 

на торгівельну дебіторську 
заборгованість 512 93 - 5 329 - 5 935 

 

Як розкрито у Примітці 13 «Торгівельна та інша дебіторська забогованість», Товариством було нараховано суму 
24 676 тис.грн очікуваних кредитних збитків по розрахунках з ПАТ «НЕК Укренерго». Як розкрито у примітці 21 
«Забезпечення, умовні зобов’язання та / або умовні активи», Товариство веде претензійну роботу з ПАТ «НЕК 
Укренерго». 

До прийняття будь-якого нового клієнта, Товариство використовує внутрішню кредитну систему для оцінки 
кредитної якості потенційного клієнта. 

Балансова вартість фінансових активів відображає максимальну доступність кредитному ризику. 
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Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не буде спроможним погасити всі зобов’язання, коли настає 
строк сплати. Товариство здійснює ретельний моніторинг запланованих погашень довгострокових зобов’язань та 
прогнозів щодо грошових надходжень та виплат в процесі звичайної операційної діяльності. Дані, які 
використовуються для аналізу відповідних грошових потоків відповідають даним контрактів, проаналізованих 
нижче. Ліквідність аналізується в розрізі багатьох часових проміжків: щоденно, щотижня, 30-ти денне 
прогнозування, виходячи з попереднього дня. Довгострокові потреби ліквідності для 180 та 360 днів 
розглядаються на щомісячній основі. Чисті потреби в грошових коштах порівнюються з існуючими борговими 
зобов’язаннями з метою визначення прогалин та нестач. Даний аналіз відображає рівень доступного 
фінансування, яке буде необхідне протягом періоду, який розглядається. 

Головною метою Товариства є підтримання рівня готівки та ринкових фінансових інструментів, з метою 
забезпечення рівня ліквідності мінімум для 30-ти денного періоду. Фінансування довгострокової потреби 
ліквідності додатково забезпечена відповідною сумою боргових інструментів та можливістю продати 
довгострокові фінансові активи. 

Ризик концентрації 

За звітний період, концентрація виручки від реалізації електроенергії найбільшому споживачу складала 89% 
(Примітка 25 «Операції з пов’язаними сторонами»). За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, концентрація 
виручки від реалізації електроенергії найбільшому споживачу складала 96%. 
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27. Фінансова звітність у форматі для подання до Державної статистики 
України 

 
 

Цей розділ містить фінансову звітність станом на 31 грудня 2020 р. та за рік, що закінчився цією 
датою, у форматі, який подається до Державної служби статистики України. 

 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

Станом на 31 грудня 2020 р. (у тисячах українських гривень) 
 

  Код рядка 
На початок  

звітного періоду 
На кінець  

звітного періоду 

1 2 3 4 
І. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 618                            350  
первісна вартість 1001 661                            582  
накопичена амортизація 1002 43                            232  
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -  
Основні засоби: 1010 1 194                            864  
первісна вартість 1011 1 447                        1 659  
знос 1012 253                            795  
Інвестиційна нерухомість 1015 - -  
Довгострокові біологічні активи 1020 -  
первісна вартість довгострокових біологічних активів  1021 - -  
накопичена амортизація довгострокових біологічних 
активів 1022 - -  
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 - -  
інші фінансові інвестиції 1035 - -  
довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -  
Відстрочені податкові активи 1045 4 552                        5 955  
Інші необоротні активи 1090 - - 

Усього за розділом І 1095 6 364                        7 169  

ІІ. Оборотні активи   
Запаси 1100 1                                1  
виробничі запаси 1101 1                                1  
незавершене виробництво 1102 -  - 
готова продукція 1103 -  - 
товари 1104 -  - 
Поточні біологічні активи 1110 -  - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 38 846                    108 974  
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 172 003                      29 896  
з бюджетом 1135 17 858                      40 060  
у тому числі з податку на прибуток 1136 -  - 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 -  - 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 962                            269  
Поточні фінансові інвестиції 1160 -  - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 314 809                    105 061  
готівка 1166 -  - 
рахунки в банках 1167 314 809                    105 061  
Витрати майбутніх періодів 1170 -  - 
Інші оборотні активи 1190 71 887                      47 846  

Усього за розділом ІІ 1195 618 366                    332 107  

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 1200    
Баланс 1300 624 730 339 276 
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Пасив Код рядка 
На початок  

звітного періоду 
На кінець  

звітного періоду 

1 2 3 4 

І. Власний капітал  
Зареєстрований капітал 1400 1 000                        1 000  
Капітал у дооцінках 1405 - -  
Додатковий капітал 1410 - -  
Резервний капітал 1415 -                            250  
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 084                        7 004  
Неоплачений капітал 1425 - -  
Вилучений капітал 1430 - -  
Неконтрольована частка 1431 - -  

Усього за розділом І 1495 5 084                        8 254  
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забезпечення  
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - - 
Довгострокові кредити банків 1510 - - 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 
довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - - 
Цільове фінансування 1525 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 -  - 

ІІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення - - 
Короткострокові кредити банків 1600 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 - - 
товари, роботи, послуги 1615 52 400                    195 955  
розрахунками з бюджетом 1620 5 350                        2 688  
у тому числі з податку на прибуток 1621 4 949                            275  
розрахунками зі страхування 1625 13                              88  
розрахунками з оплати праці 1630 702                        1 105  
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635 497 023                    104 622  
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640 -  - 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 -  - 
Поточні забезпечення 1660 3 558                        3 179  
Доходи майбутніх періодів 1665 -  - 
Інші поточні зобов’язання 1690 60 600                      23 385  

Усього за розділом ІІІ 1695 619 646                    331 022  

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, за 
групами вибуття 1700     

Баланс 1900 624 730                    339 276  
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)  

Станом на 31 грудня 2020 р. (у тисячах українських гривень) 
І. Фінансові результати 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000              6 884 185  7 978 896 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050            (6 841 698) (7 944 018) 

Валовий:       
прибуток 2090                    42 487  34 878 
збиток 2095    

Інші операційні доходи 2120 3 053  28 547 
Адміністративні витрати 2130                  (38 745) (33 179) 
Витрати на збут 2150 -   
Інші операційні витрати 2180                  (8 806) (25 767) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:       
прибуток 2190   4 479 
збиток 2195                    (2 011) 

Дохід від участі в капіталі 2200   
Інші фінансові доходи 2220                      8 586  764 
Інші доходи 2240 -  - 
Фінансові витрати 2250 -  - 
Втрати від участі в капіталі 2255 -  - 
Інші витрати 2270                          (58) - 
Фінансовий результат до оподаткування       
прибуток 2290                      6 517  5 243 
збиток 2295   - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300                    (1 173) (896) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -  - 
Чистий фінансовий результат:       
прибуток 2350                      5 344  4 347 
збиток 2355   - 

 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - - 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - - 
Накопичені курсові різниці 2410 - - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - - 
Інший сукупний дохід 2445 - - 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 2455 - - 
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355, 2460) 2465 5 344 4 347 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті  Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 820  773 
Витрати на оплату праці 2505                    23 540  19 714 
Відрахування на соціальні заходи 2510                      3 813  2 847 
Амортизація 2515                      781  297 
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Інші операційні витрати 2520 18 597  35 315 

Разом 2550              47 551  58 946 

 

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті  Код рядка За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - - 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - - 
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за непрямим методом)  
Станом на 31 грудня 2020 р. (у тисячах українських гривень) 

Стаття Код рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходжен
ня видаток  

надходжен
ня видаток  

1 2 3 4 5 6 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності 
до оподаткування 3500 6 517 - 5 243 - 
Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 3505 781 - 297 - 
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 379 3 558  
збиток (прибуток) від нереалізованих 
курсових різниць 3515 1 - Х 
збиток (прибуток) від неопераційної 
діяльності та інших негрошових операцій 3520 - 8 528 - 764 
Фінансові витрати 3540 - Х - Х 
Зменшення (збільшення) оборотних 
активів, в т.ч.: 3550 76 511 - - 226 637 
зменшення (збільшення) запасів 3551 - - - 1 
Зменшення (збільшення) дебіторської 
заборгованості за продукцію, товари, 
роботи, послуги 3553 - 70 128 - 38 846 
зменшення (збільшення) іншої поточної 
дебіторської заборгованості 3554 122 598 - - 175 317 
зменшення (збільшення) витрат майбутніх 
періодів 3556 - Х - Х 
зменшення (збільшення) інших оборотних 
активів 3557 24 041 - - 12 473 
Збільшення (зменшення) поточних 
зобов’язань, в т.ч.: 3560 - 286 096 535 036 - 
збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги 3561 143 555 - 52 400 - 
збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом  3562 2 012 - - 263 
збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 3563 75 - - 2 
збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 3564 403 - 645 - 
збільшення (зменшення) доходів майбутніх 
періодів 3566 - - - - 
збільшення (зменшення) інших поточних 
зобов’язань 3567 - 432 141 482 256 - 
Грошові кошти від операційної 
діяльності 3570 - 211 193 316 733 - 

Сплачений податок на прибуток 3580 х 7 250 х 1 718 
Сплачені відсотки 3585 х - х - 

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195 - 218 443 315 015  - 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 
Надходження від реалізації 
фінансових інвестицій 3200 - Х - Х 
необоротних активів 3205 - Х - Х 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 36 Х - Х 
Дивідендів 3220 - Х - Х 
Надходження від деривативів 3225 - Х - Х 
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  За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року  

Стаття Код рядка 
надходжен

ня видаток  
надходжен

ня видаток  
1 2 3 4 3 4 

Інші надходження 3250 11 307 х 764 х 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 Х - Х - 
необоротних активів 3260 Х 473 Х 2 473 
Виплати за деривативами 3270 Х - Х - 
Інші платежі 3290 Х - Х - 

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295 10 870 -  - 1 709 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 3300 - Х - Х 
Отримання позик 3305 - Х - Х 
Інші надходження 3340 - Х - Х 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 Х - Х - 
Погашення позик 3350 Х - Х - 
Сплату дивідендів 3355 Х 2 174 Х - 
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х - Х - 
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 Х - Х - 
Інші платежі 3390 Х - Х - 
Чистий рух коштів від фінансової 
діяльності 3395  - 2 174  - -  

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період  3400 - 209 747 313 306  - 

Залишок коштів на початок року 3405 314 809 Х 1 503 Х 

Впив зміни валютних курсів на залишок 
коштів 3410 - 1 - - 
Залишок коштів на кінець року 3415 105 061 Х 314 809 Х 
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  
Станом на 31 грудня 2020 р. (у тисячах українських гривень) 
 

Стаття 
Код 
рядка 

Зареєстрова
ний капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервн
ий 
капітал 

Нерозподіл
ений 
прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неопла
чений 
капітал 

Вилучен
ий 
капітал Всього 

Неконт
рольов
ана 
частка Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 1 000 - - - 4 084 - - 5 084 - 5 084 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - - - 
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - - - 
Інші зміни 4090 - - - - - - - - - - 

Скоригований залишок на початок року 4095 1 000  -  -  - 4 084 - - 5 084 - 5 084 

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період 4100  -  -  -  - 5 344  -  - 5 344  - 5 344 

Інший сукупний дохід за звітний період, 
в т.ч.: 4110  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - - - - 
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - - - - 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - - - - 
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - - - - 
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - 250 (250) - - - - - 
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - (2 174) - - (2 174) - (2 174) 
Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - - - - 
Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення 4225 - - - - - - - - - - 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - - - 
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - - - - 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - - - 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - - - - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - - - - 
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - - - 
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - - - - 

Разом змін у капіталі 4295  -  - -   250 2 920  - -  3 170  - 3 170 

Залишок на кінець року 4300 1 000  - -   250 7 004  - -  8 254  - 8 254 




