
Титульний аркуш

Підтверджую  ідентичність  електронної  та  паперової  форм інформації,  що  подається  до  Комісії,  та  достовірність
інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Директор    Ковальчук Олексiй Афанасiйович

(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника)

М.П.
28.04.2014

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2013 рік 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоiнвест"

2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Код за ЄДРПОУ

24895253

4. Місцезнаходження

Вінницька , Замостянський, 21022, м.Вiнниця, пров. Станiславського, 16

5. Міжміський код, телефон та факс

(0432) 63-48-42 (0432) 63-48-42

6. Електронна поштова адреса

energytov@svitonline.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у Газета "Бюлетень "Цiннi папери України" №78  28.04.2014

№78  (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці http://energoinvest.vinnitsa.com в мережі Інтернет 30.04.2014

 (адреса сторінки)  (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента: X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду
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3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення 
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будівництва)

33. Примітки 1.Пiдприємство не випускало акцiй емiтента, цiльових та дисконтних облiгацiй 
- iнформацiя у звiтi не надається.
2.Пiдприємство не приймало участi у створеннi iнших юридичних осiб - 
iнформацiя не надається. 
3. Пiдприємство не належить до будь-яких об'єднань - iнформацiя не надається. 
4.Пiдприємство не є емiтентом акцiй - iнформацiя про володiння посадовими 
особами акцiями емiтента та про володiння бiльш нiж 10 вiдсотками акцiй 
емiтента та про загальнi збори, i дивiденди не подається. 
5.На пiдприємствi не було замiни управителя у звiтному перiодi - iнформацiя не
надається.
6.Емiтент не проводив конвертацiю цiнних паперiв - iнформацiя не надається.
7. Емiтент не випускав похiдних цiнних паперiв, iпотечних цiнних паперiв, 
тому не надає iнформацiю щодо: керуючого iпотекою, трансформацiї iпотечних
активiв, похiдних цiнних паперiв,замiни iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття, замiни в реєстрi забезпеченя iпотечних сертифiкатiв, щодо реєстру 
iпотечного покриття, замiни iпотечного покриття, про замiну фiнансової 
установи, яка обслуговує iпотечнi активи, аудиторський висновок на предмет 
виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття.
8. Фiнансова звiтнiсть пiдприємства складена у вiдповiдностi до Нацiональних 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi - 
iнформацiя щодо вiдповiдностi Мiжнародним стандартам не надається.
9. Емiтент не є акцiонерним товариством - iнформацiя про стан корпоративного
управлiння не надається.
10. Пiдприємство не видавало сертифiкатiв акцiй, т.як здiйснило випуск 
процентних облiгацiй, iнформацiя про видачу сертифiкатiв не надається.
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11. Пiдприємство не заключало кредитних договорiв, права вимоги за якими 
забезпеченi iпотеками - iнформацiя про наявнiсть прострочених платежiв за 
кредитними договорами не надається. 
12. У звiтному перiодi не вiдбувалося подiй, якi могли в вплинути на фiнансово-
господарський стан товариства - iнформацiя щодо особливих подiй не 
налається. Iпотечних цiнних паперiв пiдприємство не випускало - iноформацiя 
у звiтi не надається.
13.Емiтент участi у створеннi iнших юридичних осiб не брав - iнформацiя у 
звiтi не надається.
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III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоiнвест"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

АГ №702913

3. Дата проведення державної реєстрації

19.08.2004

4. Територія (область)

Вінницька 

5. Статутний капітал (грн)

406000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

114

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.11 виробництво електроенергiї

35.14 торгiвля електроенергiєю

35.13 розподiлення електроенергiї

10. Органи управління підприємства

Вищим органом на пiдприємствi являються Загальнi збори засновникiв, до складу яких входять 
засновники Кульматицький С.О., Нiкiторович О.В., Ковальчук О.А., Житник В.Г. Виконавчим 
органом на пiдприємствi є директор, з яким укладається контракт, в якому зазначається строк 
найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть директора та умови його матерiального забезпечення, 
умови звiльнення з посади. Директор - Ковальчук Олексiй Афанасiйович.Головний бухгалтер 
товариства вiдповiдає за здiйснення оперативного i бухгалтерського облiку результатiв дiяльностi, 
ведення статистичної звiтностi та подання її у встановленому порядку державним органам. 
Загальнi збори засновникiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства. 
До компетенцiї Загальних зборiв засновникiв належать визначення основних напрямкiв дiяльностi 
Товариства; внесення змiн до Статуту Товариства, у т.ч. змiна розмiру його Статутного капiталу; 
встановлення розмiру, форми i порядку внесення засновниками додаткових вкладiв; вирiшення 
питання про придбання Товариством частки засновника; прийняття нового Учасника до 
Товариства; виключення Учасника з Товариства; затвердження рiчних результатiв дiяльностi 
Товариства, затвердження звiтiв та висновкiв Ревiзiйної комiсiї, порядку розподiлу прибутку, 
строку та порядку виплати частки прибутку, визначення порядку покриття збиткiв Товариства; 
прийняття рiшень щодо випуску, реалiзацiї та/або придбання цiнних паперiв, крiм векселiв; 
створення на територiї України, а також за її межами, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх 
пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх
статусiв та положень; реорганiзацiя та лiквiдацiя iнших пiдприємств, господарських товариств, 
об'єднань пiдприємств, кооперативiв, бiрж тощо, вирiшення питань щодо участi Товариства в 
таких пiдприємствах чи об'єднаннях, щодо прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе 
вiдповiдних зобов'язань та щодо виходу з них. Директор Товариства дiє вiд iменi Товариства без 
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довiреностi, представляє iнтереси Товариства в органах державної влади i органах мiсцевого 
самоврядування, iнших органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та громадянами, в 
зв'язку з чим має право пiдписувати вiд iменi Товариства будь-якi договори, в т.ч. 
зовнiшньоекономiчнi, вiдкривати в установах банкiв поточнi та iншi рахунки, пiдписувати 
банкiвськi та фiнансово-розпорядчi документи, розпоряджатися майном та коштами Товариства 
без обмеження суми, здiйснює прийняття на роботу працiвникiв Товариства та їх звiльнення, 
застосовує до працiвникiв Товариства заходи заохочення та накладає стягнення вiдповiдно до 
чинного законодавства, видає довiреностi, серед яких i довiреностi на представлення iнтересiв 
Товариства в усiх судах судової системи України, видає накази та пiдписує iншi документи, що 
стосуються дiяльностi Товариства та є обов'язковими для виконання усiма працiвниками 
Товариства. Вчиняє iншi дiї, якi необхiднi для забезпечення поточної роботи Товариства, крiм тих,
що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв засновникiв. Контролюючим органом є Ревiзiйна 
комiсiя, яка за дорученням Загальних зборiв засновникiв Товариства здiйснює контроль за 
фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства шляхом проведення перевiрки

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті

ПАТ "УКРГАЗПРОМБАНК"

2) МФО банку

320843

3) поточний рахунок

2600124831

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК"

5) МФО банку

321983

6) поточний рахунок

26009799966373
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності
Номер
ліцензії

(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що

видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1 2 3 4 5

Постачання електричної енергiї за
нерегульованим тарифом

АГ
№578528

12.10.2011 НКРЕ Необмежена

Опис Лiцензiя безстрокова

 

Виробництво електричної енергiї
АГ

№578527
12.10.2011 НКРЕ 10.09.2015

Опис
Товариство планує продовжити термiн дiї

лiцензiї
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб

1) найменування

Товариство з обмженою вiдповiдальнiстю «Агробудтехнологiя» 

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

32387601

4) місцезнаходження

21037, м.Вiнниця, вул.Пирогова 144

5) опис

станом на 31.12.2013 року фiнансовi iнвестицiї товариства становлять 984 тис. грн. – частка в 
статутному капiталi ТОВ «Агробудтехнологiя» (36,79%);

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiнсолар"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37908677

4) місцезнаходження

21022, м.Вiнниця, провул.Станiславського 16

5) опис

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму -107 
тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «ВiнСолар» (70%);

1) найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Гiдрокаскад"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

31102173

4) місцезнаходження

21022, м.Вiнниця, провул.Станiславського 16

5) опис

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 1 
тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «Гiдрокаскад»- 5%

1) найменування

Закрите акцiонерне товариство "Канатстальконструкцiя"

2) організаційно-правова форма

232

3) код за ЄДРПОУ
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31925147

4) місцезнаходження

м.Київ, б-р Лесi Українки 15

5) опис

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються Акцiї на суму - 448 тис. грн. - 
акцiї ЗАТ «Стальканатконструкцiя»

1) найменування

ТОВ «Укргiдроiнвест» 

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

37424328

4) місцезнаходження

21022, м.вiнниця, провул.Станiславського 16

5) опис

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 14 
тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Укргiдроiнвест» (27,5%);
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і

вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування
юридичної особи
засновника та/або

учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника
Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або

учаснику (від загальної
кількості)

Кульматицький Сергiй
Олегович

АА 300669 12.07.1996 виданий
Ленiнським РВ УМВС України у Вiн.

обл.
22

Нiкiторович Олександр
Володимирович

АА 300673 12.07.1996 Ленiнським РВ
УМВС України у Вiн. обл

26

Ковальчук Олексiй
Афанасiйович

АА 623101 09.12.1997 Старомiським РВ
УМВС України у Вiн. обл

26

Житник Володимир
Григорович

АА 700520 12.02.1998 Ленiнським РВ
УМВС України у Вiн. обл.

26

Усього 100
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V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ковальчук Олексiй Афанасiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АА 623101 09.12.1997 Старомiським РВ УМВС України у Вiн. обл.

4) рік народження**

1952

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

22

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднi посади: -Заступник директора ЗАТ "Дом Енергокомфорт; -з 2002 року директор ТОВ 
"Енергоiнвест".

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.05.2002 не визначений

9) Опис

Одноособовий виконавчий орган товариства - директор, який здiйснює поточне керiвництво його 
дiяльнiстю, є пiдзвiтним загальним зборам учасникiв i органiзовує виконання їхнiх рiшень. 
Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства, за винятком тих питань, що вiднесенi до 
виключної компетенцiї загальних зборiв учасникiв, 
Директор Товариства:
- органiзує виконання рiшень загальних зборiв учасникiв, розробляє i реалiзує заходи по основних 
напрямках дiяльностi Товариства;
- представляє на затвердження загальних зборiв учасникiв кандидатури для призначення 
керiвникiв фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариства, 
дочiрнiх пiдприємств, планiв їх дiяльностi;
- розробляє оперативнi плани дiяльностi Товариства, вирiшує питання органiзацiї виробництва, 
постачання, збуту, фiнансування, кредитування, розрахункiв, облiку i звiтностi, вирiшує питання 
реалiзацiї творчої, iнвестицiйної, технiчної i технологiчної полiтики;
- вирiшує питання формування та реалiзацiї програмної, iнформацiйної, рекламної полiтики 
Товариства;
- на виконання рiшень загальних зборiв учасникiв, а також в процесi господарської дiяльностi 
видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма 
працiвниками Товариства вiдповiдно до внутрiшнiх документiв та процедур Товариства;
- здiйснює управлiння господарською дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, дочiрнiх 
пiдприємств, всiх структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до рiшень загальних зборiв учасникiв, 
установчих документiв Товариства;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, згiдно з чинним законодавством та з 
урахуванням обмежень Статутом;
- без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, репрезентує його у всiх українських та iноземних 

11



органах, установах, пiдприємствах, закладах, органiзацiях;
- укладає без довiреностi договори, угоди та iншi юридичнi акти, видає довiреностi, вiдкриває та 
закриває поточний та iншi рахунки Товариства в банкiвських установах, має право першого 
пiдпису на фiнансових, грошових та iнших документах Товариства;
- укладає зовнiшньоекономiчнi угоди з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- вирiшує питання збереження та ефективного використання майна;
- призначає та звiльняє керiвникiв фiлiй, представництв;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства (видiлення та створення пiдроздiлiв, вiддiлiв, 
служб та iн.), затверджує Правила внутрiшнього трудового розпорядку;
- укладає трудовi договори (угоди, контракти), призначає на посади, затверджує штатний розклад 
Товариства, посадовi iнструкцiї з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом;
- розробляє пропозицiї щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх 
документiв Товариства;
- органiзовує пiдготовку чергових та позачергових загальних зборiв учасникiв, включаючи 
пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;
- складає фiнансовi та господарськi плани Товариства i звiти про їх виконання;
- контролює режим працi i вiдпочинку працiвникiв Товариства, органiзовує дотримання правил 
технiки безпеки, пожежної безпеки, технологiчної та трудової дисциплiни;
- застосовує до працiвникiв Товариства, його фiлiй та представництв заходи заохочення та 
стягнення;
- органiзовує впровадження у дiяльнiсть Товариства нової технiки i прогресивних методiв 
господарювання, створює органiзацiйнi i економiчнi передумови для високопродуктивної роботи 
Товариства;
- органiзовує належне виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань 
Товариства;
- налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi 
Товариства;
- органiзує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду загальними зборами учасникiв;
- звiтує перед загальними зборами учасникiв з питань дiяльностi Товариства;
- здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення цiлей Товариства, в межах своєї компетенцiї.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади не займає. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.З виконання обов'язкiв директора 
товариства за звiтний перiод отримав заробiтну плату в сумi 163,5 тис.грн. В натуральному виразi 
винагороди не отримував.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгатер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гурняк Тамара Iллiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи

АА 784924 28.07.1998 Старомiським РВ УМВС України у Вiн. обл.

4) рік народження**

1947

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

36
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Попереднi посади: -Головний бухгалтер ОКП "Громадського харчування; - з 2002 року - головний 
бухгалтер ТОВ "Енергоiнвест"

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.05.2002 не визначений

9) Опис

Вiдповiдає за здiйснення оперативного та бухгалтерського облiку результатiв дiяльностi 
товариства, а також веде статистичну звiтнiсть i подає її у встановленому порядку та обсязi 
органам державної статистики.
У звiтному перiодi змiн на посадi не вiдбувалося. На iнших пiдприємствах посади не займає. 
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.За виконання обов'язкiв головного
бугалтера за звiтний перiод отримала заробiтну в сумi 125,1 тис.грн. В натуральному виразi 
винагороди не отримувала.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Вiойл iнвест"

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 36685399

Місцезнаходження 21034 . Вінницька Старомiський м.Вiнниця м. Вiнниця, вул.
Немирiвське шосе 26

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

АВ №263232

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон (0432) 509653

Факс (0432) 509653

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис .

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Служба аудиту"

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Код за ЄДРПОУ 25500146

Місцезнаходження 21036 . Вінницька Ленiнський м.Вiнниця вул.40-рiччя 
Перемоги, 27, оф. 101

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

1931

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон 67-32-00

Факс 67-32-00

Вид діяльності Аудиторськi послуги

Опис .
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X. Відомості про цінні папери емітента

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва

про
реєстрацію

випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість

(грн)

Кількість
у випуску

(штук)

Форма існування
та форма випуску

Загальна
номінальна

вартість
(грн)

Процентна
ставка за

облігаціями
(у відсотках)

Термін виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за

звітний
період (грн)

Дата
погашення
облігацій

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28.09.2011 35/02/2/11

Вiнницьке
територiальне

управлiння
Держкомiсiї з

цiнних паперiв
та ФР

1000 20000
Бездокументарні

іменні
20000000 18

Щоквартальна
впродовж

мiсяця
3420000 01.10.2031

Опис

У 2011 роцi товариством було здiйснено випуск звичайних вiдсоткових iменних облiгацiй у кiлькостi 20000 (двадцять тисяч) штук 
номiнальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гривень на загальну суму 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв) грн., про що Вiнницьким 
територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 14.12.2011 року видано свiдоцтво про реєстрацiю 
випуску облiгацiй реєстрацiйний номер 35/02/2/11, дата реєстрацiї 28.09.2011р.
Форма iснування облiгацiй бездокументарна.
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XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (надалi - ТОВ або Товариство) перейменовано з 
спiльного Українсько-англiйського пiдприємства у формi товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю, зареєстрованого управлiнням економiки Вiнницького мiськвиконкому 
10.06.1997 року наказ №106-р i є його повним правонаступником.
Вiдповiдно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв серiї ААВ №093318 виданої державним реєстратором Виконавчого комiтету 
Вiнницької мiської ради Утюком А.В. 22.09.2011р., Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, про 
що в реєстрi зроблено запис №11741200000000140 вiд 19.08.2004р. 
Статут Товариства в новiй редакцiї затверджено Загальними зборами засновникiв 16.09.2011року 
(протокол №83) та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Вiнницької 
мiської ради Вiнницької областi Утюком А.В. 22.09.2011 року за №1174105 0011000140.
Товариство створене з метою бiльш повного задоволення попиту покупцiв на товари, здiйснення 
широкого спектру послуг, виробничої, комерцiйної та iншої дiяльностi, передбаченої Статутом, 
яка не суперечить чинному законодавству України.
За перiод iснування ТОВ "Енергоiнвест" злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл - не 
вiдбувалися. Важливою подiєю розвитку емiтента є випуск облiгацiй, здiйснений в 2011 роцi. 
Також важливим є будiвництво сонячної станцiї та виробництво сонячної енергiї.

Організаційна структура емітента дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені 
структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив 
розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом 

Органiзацiйна структура пiдприємства включає в себе виробничi пiдприємства (9 ГЕС i ПС 
"Хiмiк") та функцiональнi (бухгалтерiя, розрахунково-диспетчерський центр, економiчний, 
технiчний вiддiли, ремонтна група), призначення та органiзацiя дiяльностi яких направленi на 
ефективне функцiонування пiдприємства в цiлому. Змiн в органiзацiйнiй структурi в порiвняннi з 
2012 роком не вiдбувалося.

 Середньооблікова чисельність праціників облікового складу(осіб), середня чисельність позаштатних
працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на 
умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Факти зміни розміру фонду 
оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 114 осiб;
Середня чисельнiсть позашатаних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом 2 особи;
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу 0 осiб;
Фонд оплати працi 2012 рiк - 6034 тис.грн
Фонд оплати працi 2013 рiк - 6516 тис.грн.
Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квадiфiкацiї працiвникiв операцiйним 
потребам Емiтента не розроблялася.

Належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств, найменування та місцезнаходження 
об’єкта, зазначається опис діяльності об’єднання, функції та термін участі емітента у відповідному 
об’єднанні, позиції емітента в структурі об’єднання  

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Спільна діяльність, яку проводить емітент з іншими організаціями, підприємствами, установами  

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами чи установами товариство не 
здiйснювало.

 Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, 
умови та результати цих пропозицій 
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Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2013 року не надходили.

 Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, 
метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Бухгалтерський облiк в Товариствi ґрунтується на основних принципах Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (надалi -
МСБО), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 
прогнозування економiчних показникiв та фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi. Ця 
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена управлiнським персоналом iз використанням описаної у 
примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi 
вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. 
Прийняття нових стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до суттєвих змiн у веденнi 
бухгалтерського облiку Товариства, який вiдображає данi його фiнансово-господарської 
дiяльностi.
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, 
визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та 
подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя 
застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки 
облiкової iнформацiї та документообiгу.
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 
саме: Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», 
нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй України, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiми нормативними документами 
Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Обрана Товариством 
облiкова полiтика:
-забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
-визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
-закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, 
управлiнського та податкового облiку;
-вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку;
-направлена на повне задоволення потреб управлiння Товариством;
-сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй;
-забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй;
-встановлює правила документообiгу;
-затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
-визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та 
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв 
та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 
обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 
бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика Товариства базується на складових Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, 
нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, 
прiорiтету змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Товариство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв
iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей балансу, як 
правило, використовуються постiйно.
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Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку та 
дотримується таких основних критерiїв як:
-наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного 
звiтного перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду;
-повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi; усi 
господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких 
виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки 
операцiй Товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
-обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи 
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати - не занижуватимуться;
-прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття у 
звiтностi фактiв господарської дiяльностi виходячи не тiльки з правової норми, але i з 
економiчного змiсту фактiв та умов господарювання;
-несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам за рахунками 
синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв бухгалтерської звiтностi 
даним синтетичного та аналiтичного облiку;
-рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку, виходячи з 
умов господарської дiяльностi Товариства;
-вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для 
користувачiв, достовiрно вiдображають господарськi операцiї, уникають двозначностi в 
вiдображеннi позицiї Товариства. Необхiднi пояснення надаються в додатках та пояснювальних 
записках до звiтiв;
-суттєвiсть - у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iстотна iнформацiя, корисна для 
прийняття рiшень керiвництвом, iнвесторами, та iншими користувачами звiтностi;
-своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку;
-автономнiсть, тобто активи та зобов'язання Товариства повиннi бути вiдокремленi вiд активiв та 
зобов'язань власникiв Товариства або iнших пiдприємств;
-безперервнiсть, тобто оцiнка активiв здiйснюється, виходячи з припущення, що дiяльнiсть 
Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
-нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат для визначення фiнансового результату звiтного 
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй 
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками засновникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i 
не є розподiленням мiж засновниками.
Власний капiтал - це залишкова частина в активах Товариства пiсля вирахування всiх зобов'язань.
Принцип нарахування застосовується Товариством при наявностi таких умов:
-фiнансовий результат операцiї можливо розрахувати за даними пiдтверджуючих документiв 
(угод, актiв, накладних);
-доходи або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi, якщо заборгованiсть 
виникла за активом балансу - нараховуються доходи, за пасивом балансу - нараховуються витрати.
Якщо через вiдсутнiсть даних неможливо визначити точну суму доходiв (витрат) в останнi днi 
мiсяця, не нарахованi суми враховуються в наступному мiсяцi.
Товариство враховує доходи вiд наданих послуг у розмiрi витрат, пов'язаних iз наданням таких 
послуг, якщо є впевненiсть в отриманнi цих доходiв, якщо такої впевненостi немає, враховуються 
тiльки витрати. Доходи за цими операцiями будуть проведенi при їх фактичному отриманнi;
-послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики;
-iсторична (фактична ) собiвартiсть, тобто активи та зобов'язання облiковуються, як правило, за 
вартiстю їх придбання чи виникнення. 
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Основними складовими облiкової полiтики Товариства є:
-внутрiшнiй план аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку Товариства;
-iншi чиннi внутрiшнi нормативнi акти в частинi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, 
документообiгу та контролю господарських операцiй.
Облiкова полiтика в Товариствi застосовується до подiй та операцiй з часу їх виникнення.
Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд для 
Товариства i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена.
Зобов'язання - це теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення 
якої очiкується вибуття ресурсiв Товариства.
Активи i зобов'язання Товариства оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою 
обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на 
наступнi звiтнi перiоди. Тому методи оцiнки активiв та зобов'язань базуються на головних 
принципах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Через оцiнку активiв та зобов'язань 
надходить iнформацiя про загальну вартiсть майна Товариства, його зобов'язань, про вартiсть 
окремих статей балансу. Не пiдлягає оцiнцi готiвка та стандартнi зобов'язання.
Дохiд визнається за фактом постачання електроенергiї, надання послуг споживачам вiдповiдно до 
узгоджених умов продажу, а також в момент вiдвантаження iнших товарiв.
Забезпечення визнаються у випадку, якщо Товариство має теперiшнє зобов'язання, яке виникло 
внаслiдок минулих подiй, є ймовiрнiсть, що в результатi погашення зобов'язання вiдбудеться 
вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов'язання, 
може бути достовiрно оцiнена.
Якщо немає ймовiрностi щодо вибуття ресурсiв або суму зобов’язання не можна оцiнити 
достовiрно, таке зобов’язання про нього розкривається в примiтках.
Нематерiальнi активи - це активи, якi не мають матерiальної форми, забезпечують певнi права та 
утримуються Товариством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року в процесi 
своєї дiяльностi.
Об'єкт основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або отриманий) визнається 
активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з його 
використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання, мита, 
непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних 
з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому
вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; 
витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або її частини; витрати на 
пiдвищення дiлової репутацiї Товариства; вартiсть перiодичних видань тощо.
Придбанi нематерiальнi активи повиннi зараховуватись на баланс за первiсною вартiстю, яка 
включає всi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи слiд вiдображати за їх собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi (модель собiвартостi).
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягають амортизацiї 
протягом строку корисного використання. Строк використання нематерiальних активiв 
визначається Товариством самостiйно, виходячи з досвiду роботи з подiбними активами, сучасних
тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, 
експлуатацiйних характеристик. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за 
прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта.
Строки корисного використання визначаються наступним чином:
- авторськi та сумiжнi з ним права 5-10 рокiв;
- iншi нематерiальнi активи 2-5 рокiв.
Амортизацiю нематерiального активу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: 
на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання цього активу.
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Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на 
транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi 
безпосередньо пов'язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних 
засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються 
витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк
основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби».
В якостi первiсної вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ було використано їх 
переоцiнену вартiсть згiдно з П(С)БО. Керiвництво Товариства припускає, що балансова вартiсть 
основних засобiв приблизно зiставна з їх справедливою вартiстю.
Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування 
амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16.
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються Товариством з 
метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг,
здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних 
засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк
i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Придбанi основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, 
яка визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших 
активiв, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв. Змiна 
первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення - добудови, дообладнання, 
реконструкцiї (з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй), 
часткової лiквiдацiї об'єкта або його переоцiнки.
Завершенi витрати для полiпшення об'єкта основних засобiв - на добудову, реконструкцiю, 
модернiзацiю основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi.
Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об'єкту в придатному для використання станi та 
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигiд вiд його використання, та витрати з 
технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об'єкту та вiдносяться на витрати.
Строки корисного використання основних засобiв в Товариствi залежать вiд складу основних 
засобiв. 
Амортизацiя грунтується на таких строках корисного використання:
Будiвлi ти споруди, передавальнi пристрої 10-20 рокiв 
Транспортнi засоби 5 рокiв
Машини та виробниче обладнання 2-10 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 4 роки
Iншi основнi засоби 12 рокiв
Земля не амортизується.
У звiтному роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв 
переглядалися та внаслiдок перегляду не змiнювалися.
Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об'єкту прямолiнiйним методом 
протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введеннi його в 
експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс) i призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, 
добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 
наступного за тим, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання 
(тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан у якому вiн придатний 
до експлуатацiї).
Амортизацiю об'єкта основного засобу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається 
ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання цього активу.
Переоцiнка необоротних активiв у звiтному роцi Товариством не проводилась.
Товариство веде бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Придбанi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю.
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому 
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економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Придбанi (отриманi) запаси на баланс Товариства зараховуються за первiсною вартiстю, 
виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. 
Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з
фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх 
можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з 
цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна 
група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi 
не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському 
облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО – одиницi запасiв, якi були придбанi
або виробленi першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на 
кiнець перiоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останнiми. Запаси на дату 
балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством 
майбутнiх економiчних вигiд i її можливо достовiрно визначити. Дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги в балансi вiдображається за очiкуваною чистою вартiстю реалiзацiї. 
Облiковi оцiнки, що використовуються для створення резерву сумнiвних боргiв, базуються на 
аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Нарахування суми резерву сумнiвних 
боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та 
збитки) у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з
активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi 
недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть 
списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної
дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна 
дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi 
визнання її безнадiйною, списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних 
витрат.
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 
власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

 Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність
виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про 
основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента 
щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про 
канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та 
динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 
діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 
інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні 
плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, 
що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Емiтентом надаються послуги з продажу електроенергiї юридичним особам Вiнницької областi. 
Продукцiї Товариство не випускає, надання послуг є перспективним, вiд сезонних змiн залежить 
вiд природних умов - коли в рiчках бiльше води для гiдроелктростанцiй та коли бiльше оснячних 
днiв для сонячних станцiй.
До основних клiєнтiв можна вiднести:
ПАТ "Концерн "Хлiбпром";
ПАТ "Кондитерська фабрика"
ДП "Укрспирт" м.Немирiв;
ПМП ВФ "Панда" 
Фiрма "Люстдорф"
ТОВ "Барлiнек".
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Вiдпуск електроенергiї здiйснюється за догвiрними цiнами. Закупка електроенергiї здiйснюється 
за оптовою прогнозованою ринковою цiною, яка затверджується Постановою НКРЕ (Нацiональна 
комiсiя регулювання електроенергiї).
Джерелами сировини емiтент не користується, т.як не здiйснює виробничої дiяльностi. Нових 
технологiй не запроваджується, товари не випускаються. Положенн яна ринку стабiльне, як 
конкурента можна вiднести ЗАТ "Вiнницяобленерго". 
Постачальником є ДП "Енергоринок", який займає бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об''ємi 
постачання.

 Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-
які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати,
включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

За останнi 5 рокiв товариством було придбано активiв на суму 99 923 тис.грн;
Вiдчужено активiв на суму 3904 тис.грн. Товариство планує iнвестицiї пов'язаних з господарською
дiяльнiстю. а саме - будiвництво Гальжбiївської СЕС.

 Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, 
афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року  між емітентом з 
одного боку і власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого орагну з 
іншого боку

Протягом звiтного року управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась 
заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Поряд з цим, пов’язаним 
фiзичним особам протягом звiтного перiоду виплачувались вiдсотки за облiгацiями, емiтентом 
яких є ТОВ «Енергоiнвест» та нараховувались дивiденди. Сума виплачених вiдсоткiв за 2013 рiк 
склала 3 420 тис. грн., а сума нарахованих дивiдендiв 23 308 тис. грн.

Крiм цього, впродовж 2013 року звiтного року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними 
сторонами. Заборгованiсть пов’язаних сторiн на звiтну дату становить:
ЗЕА «Новосвiт» - кредиторська заборгованiсть (надання юридичних послуг) - 16 тис.грн;
ТОВ "Вiн-Солар" -дебiторська заборгованiсть) поворотна фiнансова допомога)- 100 тис.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо 
них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, 
місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 
активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або 
удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже 
зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 

Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй основi. Основнi 
засоби пiдприємства знаходяться на балансi пiдприємства. Всi основнi засоби товариства 
використовуються за своїм призначенням. Екологiчнi питання не впливають на використання 
активiв пiдприємства. Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами):
Основнi засоби 1 групи (будiвлi i споруди) строк корисного використання складає вiд 10-20 рокiв;
II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає вiд 2-10 рокiв.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 31.12.2013 року первiсна
вартiсть основних фондiв становить 112 404 тис. грн., залишкова вартiсть основних фондiв 
становить 92 647 тис. грн. Станом на 01.01.2013 року первiсна вартiсть ОЗ склала 105429 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 17,6 %. 
Основнi засоби виробничого призначення використовується на пiдприємствi на 50 % потужностей.
Обмежень на використання основних засобiв товариство не має.
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 
реконструкцiя тощо).
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. Товариство не має 
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збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у 
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
Протягом звiтного року Товариство здiйснило вкладення у капiтальне будiвництво 
гiдроелектростанцiй та сонячних електростанцiй. Незавершене будiвництво станом на звiтну дату 
складає 1 261 тис. грн. 
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. Товариство не має 
збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у 
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
Обладнання використовувалося на 100%. Значних планiв капiтального будiвництва, розширення 
чи вдосконалення основних засобiв товариство не має.

 Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень

Залежнiсть емiтента вiд клiматичних умов (посуха); вiд рiшень НКРЕ, яка формує та регулює 
тарифну цiнову полiтику щодо електроенергiї; вiд ДП "Оптовий ринок електроенергiї", в який 
емiтент зобов'язаний продавати всю власну вироблену електроенергiю, вiд ПАТ "Обленерго", якi є
природними монополiстами у передачi електроенергiї (транспортування).

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення 
законодавства  

Факти виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства вiдсутнi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для 
поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента 

Товариство працює за принципом госпрозрахунку, самофiнансування i самоокупностi. Робочого 
капiталу для поточних потреб недостатньо.

 Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 
(загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Протягом звiтного року Товариство здiйснило вкладення у капiтальне будiвництво 
гiдроелектростанцiй та сонячних електростанцiй. Незавершене будiвництво станом на звiтну дату 
складає 1 261 тис. грн. 

 Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, 
реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на 
діяльність емітента в майбутньому) 

ТОВ "Енергоiнвест" планує на 2014 рiк проведення капiтальних ремонтiв осоновного, 
допомiжного обладнання та гiдротехнiчних споруд:
-Брацлавської ГЕС;
-Дитренкiвської ГЕС;
-Глибочанскьої ГЕС;
-Скалопiльської ГЕС;
-Чернятської ГЕС.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та 
розробку за звітний рік 

У звiтному перiодi товариство не витрачало коштiв на дослiдження та розробки.

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи 
(дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, 
в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це 
зазначається  
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Емiтент або його посадовi особи не виступають стороною у судових справах.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів 
діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання
емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі  

Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 1 
554 тис. грн., в т.ч.:
-984 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Агробудтехнологiя» (36,79%);
-14 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Укргiдроiнвест» (27,5%);
-107 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «ВiнСолар» (70%);
-1 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «Гiдрокаскад»;
-448 тис. грн. - акцiї ЗАТ «Стальканатконструкцiя»
Обсяг реалiзацiї за 3 останнi роки: (2009р. - 73693,8 тис. грн., 2010р. - 129211,2 тис. грн., 2011р. - 
129277,5 тис. грн., 2012 рiк – 171597,7 тис.грн)Прибуток за 3 ост. роки: (2009р. - 7943,5 тис. грн., 
2010р. - 18861,6 тис. грн.; 2011р. - 18930,6 тис. грн. 2012 рiк - 16996 тис.грн; 2013 рiк - 49041 
тис.грн. Протягом звiтного року Товариство отримало прибуток в сумi 49041 тис. грн., що в свою 
чергу позитивно вплинуло на показники лiквiдностi та платоспроможностi.
Показники лiквiдностi вказують на здатнiсть Товариства виплатити свої поточнi зобов’язання за 
рахунок наявних грошових коштiв та оборотних активiв.
Показники фiнансування та платоспроможностi (автономiї) перевищують нормативне значення та 
вказують на незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх кредиторiв. 
В цiлому фiнансовий стан Товариства на звiтну дату стiйкий. Дiяльнiсть Товариства рентабельна, 
стабiльна, пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби
(тис. грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого 
призначення:

91880 92647 0 0 91880 92647

будівлі та 
споруди

24017 24339 0 0 24017 24339

машини та 
обладнання

65419 64210 0 0 64419 64210

транспортні 
засоби

874 2617 0 0 874 2617

інші 1570 1481 0 0 1570 1481

2. 
Невиробничого 
призначення:

0 0 0 0 0 0

будівлі та 
споруди

0 0 0 0 0 0

машини та 
обладнання

0 0 0 0 0 0

транспортні 
засоби

0 0 0 0 0 0

інші 0 0 0 0 0 0

Усього 91880 92647 0 0 91880 92647

Опис Володiння основними засобами здiйснюється на правах власностi на постiйнiй 
основi. Основнi засоби пiдприємства знаходяться на балансi пiдприємства. Всi 
основнi засоби товариства використовуються за своїм призначенням. Екологiчнi 
питання не впливають на використання активiв пiдприємства. Термiни та умови 
користування основними засобами (за основними групами):
Основнi засоби 1 групи (будiвлi i споруди) строк корисного використання 
складає вiд 10-20 рокiв;
II група - машини та обладнання: строк корисного використання складає вiд 2-10 
рокiв.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 
31.12.2013 року первiсна вартiсть основних фондiв становить 112 404 тис. грн., 
залишкова вартiсть основних фондiв становить 92 647 тис. грн. Станом на 
01.01.2013 року первiсна вартiсть ОЗ склала 105429 тис.грн.
Ступiнь зносу основних засобiв складає 17,6 %. 
Основнi засоби виробничого призначення використовується на пiдприємствi на 
50 % потужностей.
Обмежень на використання основних засобiв товариство не має.
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються 
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(консервацiя, реконструкцiя тощо).
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. 
Товариство не має збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв 
протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у 
результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих 
безпосередньо у власному капiталi.
Протягом звiтного року Товариство здiйснило вкладення у капiтальне 
будiвництво гiдроелектростанцiй та сонячних електростанцiй. Незавершене 
будiвництво станом на звiтну дату складає 1 261 тис. грн. 
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. 
Товариство не має збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв 
протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у 
результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих 
безпосередньо у власному капiталi.
Обладнання використовувалося на 100%. Значних планiв капiтального 
будiвництва, розширення чи вдосконалення основних засобiв товариство не має.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника

За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. грн) 

92201 66468

Статутний капітал (тис. 
грн.) 

406 406

Скоригований статутний 
капітал (тис. грн) 

406 406

Опис Визначення вартостi чистих активiв Товариства проводиться за 
формулою:
Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи) - (Довгостроковi 
зобов'язання + Поточнi зобов'язання + Забезпечення наступних виплат i 
платежiв + Доходи майбутнiх перiодiв).
Чистi активи Товариства на 31.12.2013 року згiдно з вищезазначеною 
формулою складають 92201 тис. грн. =
(99404 = 25803 - 1017 - 31989)

Висновок Виходячи iз проведеного розрахунку, чистi активи Товариства бiльше 
статутного капiталу на 91795 тис. грн., що вiдповiдає вимогам ч.3 ст.155 
Цивiльного кодексу України.
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3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Дата

виникнення

Непогашена
частина боргу

(тис. грн.)

Відсоток за
користування

коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

Кредити банку X 0 X X

у тому числі:  

Зобов'язання за 
цінними паперами

X 20000 X X

у тому числі:  

за облігаціями (за 
кожним випуском):

X 20000 X X

довгостроковi
фiнансовi зобов'язання
по iменним облiгацiям

28.10.2011 20000 18 01.10.2031

за іпотечними 
цінними паперами (за 
кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним 
випуском):

X 0 X X

за векселями (всього) X 0 X X

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

X 0 X X

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за
кожним видом):

X 0 X X

Податкові 
зобов'язання

X 1047 X X

Фінансова допомога 
на зворотній основі

X 100 X X

Інші зобов'язання X 11919 X X

Усього зобов'язань X 33066 X X

Опис: 1.Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 1047 тис.грн;
-- зi страхування -167 тис.грн;
- з оплати працi -345 тис.грн;
Iншi поточнi зобов’язання -5221 тис.грн;
2.Доходи майбутнiх перiодiв (рiзниця мiж загальною номiнальною вартiстю
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облiгацiй та їх амортизованою собiвартiстю - 25030 тис.грн.
3.Амортизована собiвартiсть довгострокових облiгацiй - 1017 тис.грн;
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання виникли внаслiдок емiсiї (закритого 
розмiщення) iменних вiдсоткових звичайних облiгацiй (надалi - облiгацiї) 
згiдно з рiшенням загальних зборiв учасникiв Товариства ( протокол №78 
вiд 17.06.2011р). 
Основнi вiдомостi про облiгацiї:
-кiлькiсть – 20 000 шт.;
-номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн. за 1 облiгацiю;
-загальна вартiсть облiгацiй – 20 000 тис. грн.;
-термiн обiгу облiгацiй – 20 рокiв;
-вiдсоткова ставка доходу – 18% рiчних.
Розмiщення облiгацiй вiдбулося в повному обсязi. Оскiльки облiгацiї є 
довгостроковими зобов’язаннями в балансi вони вiдображенi за 
амортизованою собiвартiстю з урахуванням ставки дисконту 18%.
Амортизована собiвартiсть облiгацiй станом на 31.12.2013 року складає 1 
017 тис. грн
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року збiльшилась з 2 410 
тис. грн. на 31.12.2012 року до 6 959 тис. грн. на 31.12.2013 року.
Пiдприємство не має зобов'язань за сертифiкатами ФОН, похiдними та 
iншими цiнними паперами, iпотечними цiнними паперами, фiнансовими 
iнветсицiями в корпоративнi права. 
У звiтному перiодi дебiторська заборгованiсть за поворотну фiнансову 
допомогу ТОВ «Вiн Солар» складає 100 тис.грн. 
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4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№
з/п

Основний вид
продукції

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції

у
натуральній

формі
(фізична од.

вим.)

у
грошовій

формі
(тис.грн.)

у відсотках
до всієї

виробленої
продукції

у натуральній
формі

(фізична од.
вим.)

у
грошовій

формі (тіс.
грн.)

у відсотках до
всієї

реалізованої
продукції

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Електроенергiя
62340933
квт.год

88884.8 45.06
62340933
квт.год

88884.8 41.76

2
Електроенергiя,
закуплена в ДП
"Енергоринок"

162108836
квт год

108385.3 54.94 149178273 123938.4 58.24

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат*
Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у

відсотках)

1 2 3

1 Електроенергiя з ринку 85

2 електроенергiя власна 15

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції. 
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

Аудиторська фiрма
"Служба аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи)

25500146

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Вiнниця,
вул.Хмельницьке шосе

13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1931 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013

Думка аудитора*** умовно-позитивна
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XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

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

Аудиторська фiрма
"Служба аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника 
податків - фізичної особи)

25500146

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Вiнниця,
вул.Хмельницьке шосе

13

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1931 26.01.2011

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва 
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Адресат: Директору товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
«Енергоiнвест»
Ковальчуку Олексiю Афанасiйовичу 
та учасникам Товариства
Код ЄДРПОУ 24895253
21022, м. Вiнниця, провул. Станiславського, 16
тел. 63-49-84, e-mail: energytov@mail.ru

1. Вступний параграф
1.1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергоiнвест»
Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України 24895253
Мiсцезнаходження 21022, м. Вiнниця, провул. Станiславського,16
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергоiнвест» (надалi – ТОВ «Енергоiнвест» або 
Товариство) перейменовано з спiльного Українсько-англiйського пiдприємства «Енергоiнвест» у 
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, зареєстрованого управлiнням економiки 
Вiнницького мiськвиконкому 10.06.1997 року (наказ №106-р) i є його повним правонаступником.
Вiдповiдно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв серiї АГ №702913, виданої державним реєстратором виконавчого комiтету 
Вiнницької мiської ради Мельник I.А. 04.12.2013 року, товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Енергоiнвест» зареєстроване в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-
пiдприємцiв, про що в реєстрi зроблено запис №11741200000000140 вiд 19.08.2004р. 
Статут Товариства в новiй редакцiї затверджено Загальними зборами засновникiв 16.09.2011року 
(протокол №83) та зареєстровано державним реєстратором виконавчого комiтету Вiнницької 
мiської ради Вiнницької областi Утюком А.В. 22.09.2011 року за №1174105 0011000140.
Товариство створене з метою бiльш повного задоволення попиту покупцiв на товари, здiйснення 
широкого спектру послуг, виробничої, комерцiйної та iншої дiяльностi, передбаченої Статутом, 
яка не суперечить чинному законодавству України.
Вiдповiдно до довiдки Головного управлiння статистики у Вiнницькiй областi АА №841024 вiд 
13.03.2013р. основними видами дiяльностi згiдно з класифiкатором видiв економiчної дiяльностi є:
-35.11 Виробництво електроенергiї; 
-35.14 Торгiвля електроенергiєю;
-35.13 Розподiлення електроенергiї;
-35.12 Передача електроенергiї;
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-46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
-42.99 Будiвництво iнших споруд 
Чисельнiсть працiвникiв Товариства станом на 31.12.2013 року становила 114 чоловiк.
Вiдповiдальними особами за фiнансово-господарську дiяльнiсть ТОВ «Енергоiнвест» у 2013 роцi 
були:
-директор – Ковальчук О.А.
-головний бухгалтер – Гурняк Т.I.
1.2. Звiт щодо фiнансової звiтностi
Аудиторська фiрма «Служба аудиту» провела аудит фiнансової звiтностi ТОВ «Енергоiнвест», що 
включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (форма №1) станом на 31.12.2013 року, Звiт про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (форма №2) за 2013 рiк, Звiт про рух грошових 
коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2013 рiк, Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 
рiк, а також стислий виклад суттєвих аспектiв облiкової полiтики та iнших пояснювальних 
Примiток, якi додаються.
Бухгалтерський облiк в Товариствi ґрунтується на основних принципах Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ) та Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (надалi -
МСБО), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, 
прогнозування економiчних показникiв та фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi. Ця 
фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена управлiнським персоналом iз використанням описаної у 
примiтцi 2 концептуальної основи спецiального призначення, що ґрунтується на застосуваннi 
вимог МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення безперервностi дiяльностi. 
Прийняття нових стандартiв i iнтерпретацiй не призвело до суттєвих змiн у веденнi 
бухгалтерського облiку Товариства, який вiдображає данi його фiнансово-господарської 
дiяльностi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (видання 2010 року), етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, Вимог до аудиторського 
висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої 
позики), затверджених рiшенням Нацiональної (Державної) комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку вiд 29.09.2011 року №1360 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 
року за №1358/20096 та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до 
Нацiональної (Державної) комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 
емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Нацiональної
(Державної) комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 та 
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 23.01.2007 року за №53/13320 (iз змiнами та 
доповненнями).
2. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової 
звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних 
стандартах бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал
визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 
3. Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних 
стандартiв аудиту (МСА 200 «Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно
до Мiжнародних стандартiв аудиту», МСА 210 «Узгодження умов виконання завдання з аудиту», 
МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi»,
МСА 570 «Безперервнiсть», МСА 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 
706 «Пояснювальнi параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 
«Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 
аудитором фiнансову звiтнiсть» та iншi МСА). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
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фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв 
стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження 
аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього 
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання 
фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть 
облiкових оцiнок виконаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової 
звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 
умовно-позитивної думки.
4. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В зв’язку з тим, що ми були призначенi аудиторами Товариства пiсля 31 грудня 2013 року, ми не 
мали змоги спостерiгати за iнвентаризацiєю запасiв та основних засобiв, що проводилась станом 
на 01.11.2013 року. У нас не було можливостi впевнитися в кiлькостi запасiв та основних засобiв 
утримуваних станом на звiтну дату через виконання альтернативних процедур. Вiдповiдно, ми не 
мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi сум по цих активах.
Аудитори звертають увагу на те, що управлiнським персоналом не створювалось забезпечення для
вiдшкодування майбутнiх витрат на оплату вiдпусток, що є вiдхиленням вiд Мiжнародних 
стандартiв бухгалтерського облiку. Зазначенi невiдповiдностi не є суттєвими для Товариства та не 
мають значного впливу на показники фiнансової звiтностi i в цiлому не перекручують її загальний 
фiнансовий стан.
Крiм цього, на балансi Товариства облiковуються за первiсною собiвартiстю фiнансовi iнвестицiї в
сумi 1 554 тис. грн. Вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСБО 28 «Iнвестицiї в 
асоцiйованi та спiльнi пiдприємства», частка участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах 
повинна оцiнюватися за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 
прибутку або збитку. Зазначена обставина не є суттєвою для Товариства, отже не здiйснює 
суттєвого впливу на показники фiнансової звiтностi.
5. Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у попередньому параграфi,
фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ТОВ 
«Енергоiнвест» станом на 31.12.2013 року, а також результат його дiяльностi, рух грошових 
коштiв, власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi.
6. Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
6.1. Класифiкацiя та оцiнка активiв, зобов’язань та капiталу
Активи визнаються Товариством в балансi, коли є ймовiрним надходження майбутнiх 
економiчних вигiд i актив має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. 
Товариство визнає в балансi зобов'язання, коли ймовiрно, що в результатi погашення iснуючого 
зобов’язання вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, i суму, за якою буде 
погашено зобов’язання, можна достовiрно визначити. 
6.1.1. Аудит незавершених капiтальних iнвестицiй 
Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять 1 261 тис. грн. До їх 
складу входить вартiсть незавершеного будiвництва сонячних та гiдроелектростанцiй, що 
здiйснюється для власних виробничих потреб Товариства. 
6.1.2. Аудит нематерiальних активiв, основних засобiв, та їх зносу (амортизацiї)
Облiк нематерiальних активiв ведеться Товариством на рахунку 12 «Нематерiальнi активи» у 
вiдповiдностi до МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Первiсна вартiсть нематерiальних активiв 
станом на 31.12.2013 року складає 635 тис. грн., залишкова вартiсть – 335 тис. грн.
Облiк основних засобiв ведеться Товариством на рахунку 10 «Основнi засоби». Данi аналiтичного 
облiку по вищезазначеному рахунку вiдповiдають даним синтетичного облiку.
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Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за групами згiдно з МСБО 16 
«Основнi засоби».
Одиницею облiку основних засобiв є об'єкт основних засобiв.
Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об'єкту прямолiнiйним методом 
протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введеннi його в 
експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс).
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 31.12.2013 року первiсна
вартiсть основних фондiв становить 112 404 тис. грн., залишкова вартiсть основних фондiв 
становить 92 647 тис. грн.
Розкриття iнформацiї за видами нематерiальних активiв, основних засобiв, що наведенi у 
Примiтках 5 - 6, на нашу думку, подано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.3.Аудит фiнансових вкладень
Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 1 
554 тис. грн., в т.ч.:
-984 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Агробудтехнологiя» (36,79%);
-14 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Укргiдроiнвест» (27,5%);
-107 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «ВiнСолар» (70%);
-1 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «Гiдрокаскад»;
-448 тис. грн. - акцiї ЗАТ «Стальканатконструкцiя»
Вiдповiдно до МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi 
пiдприємства», частка участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах повинна оцiнюватися за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Облiк 
iнвестицiй здiйснювався за первiсною собiвартiстю, однак дане порушення не здiйснило суттєвого 
впливу на фiнансову звiтнiсть. 
Розкриття iнформацiї про фiнансовi iнвестицiй наведено у Примiтках 7.
6.1.4.Аудит запасiв
Товариство веде бухгалтерський облiк запасiв вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Придбанi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю.
Вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО - одиницi запасiв, якi були придбанi або виробленi
першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на кiнець перiоду, є 
такими, що були придбаними або виготовленими останнiми.
Розкриття iнформацiї за видами запасiв, що наведенi у Примiтках 9, на нашу думку, подано у 
вiдповiдностi до вимог МСБО 2.
6.1.5.Аудит грошових коштiв 
Облiк касових операцiй Товариства здiйснювався вiдповiдно до «Положення про ведення касових 
операцiй у нацiональнiй валютi в Українi», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального 
банку України вiд 15.12.2004 року №637 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13 
сiчня 2005 року за № 40/10320. 
Товариством вiдкрито такi поточнi рахунки:
Назва банку МФО В нацiональнiй валютi В iноземнiй валютi
ПАТ «Укргазпромбанк» (м.Київ) 320843 26108024832 
ПАТ «Укргазпромбанк» (м.Київ) 320843 2600124831 2600124831
ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» 321983 26008799971477 26009799966373
Вiнницька ФКБ «ПРИВАТБАНК» 302689 26005486706001 -
10001/160 ФВОУ ВАТ «Ощадбанк» м. Вiнниця 302076 260403004317 -
ПАТ КБ «Хрещатик» м.Київ 300670 26007001077921 -
Фiлiя ПУМБ м.Київ вiддiлення №2 м Вiнниця 334851 26008962483421 -
Фiлiя ПУМБ м.Київ вiддiлення №2 м Вiнниця 334851 26000962498647 
Фiлiя ПУМБ м.Київ вiддiлення №2 м Вiнниця 334851 26105600925203 
Операцiї по поточному рахунку вiдображались в бухгалтерському облiку на рахунку 311 
«Розрахунковий рахунок».
Залишок грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду склав 9 776 тис. грн.
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Розкриття iнформацiї щодо грошових коштiв, що наведенi у Примiтках 8, на нашу думку, подано у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.6. Аудит дебiторської заборгованостi 
Дебiторська заборгованiсть за даними бухгалтерського облiку Товариства складає:
тис. грн.
Назва рядка балансу Рядок балансу на 01.01.2013 року на 31.12.2013 року
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) 1125 5 118 8 575
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 
- за виданими авансами 1130 792 6 243
- з бюджетом 1135 1 252 93
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 5 018 127
Разом 12 180 15 038
На початок року дебiторська заборгованiсть Товариства склала 12 180 тис. грн., а станом на 
31.12.2013 року – 15 038 тис. грн. Таким чином, в звiтному перiодi вiдбулося незначне збiльшення 
дебiторської заборгованостi. 
Розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi, яке наведене у Примiтках 10, на нашу 
думку подано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.7. Аудит поточних зобов’язань
Кредиторська заборгованiсть за даними Товариства складає:
Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
- товари, роботи, послуги 1615 958 179
- розрахунками з бюджетом 1620 691 1 047
- розрахунками зi страхування 1625 134 167
- розрахунками з оплати працi 1630 268 345
Iншi поточнi зобов’язання 1690 359 5 221
Разом 2 410 6 959
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року збiльшилась з 2 410 тис. грн. на 31.12.2012 
року до 6 959 тис. грн. на 31.12.2013 року.
Розкриття iнформацiї за видами зобов'язань, що наведене у Примiтках 12, на нашу думку, подано у
вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.8. Аудит довгострокових зобов’язань
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання виникли внаслiдок емiсiї (закритого розмiщення) iменних 
вiдсоткових звичайних облiгацiй (надалi - облiгацiї) згiдно з рiшенням загальних зборiв учасникiв 
Товариства ( протокол №78 вiд 17.06.2011р). 
Основнi вiдомостi про облiгацiї:
-кiлькiсть – 20 000 шт.;
-номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн. за 1 облiгацiю;
-загальна вартiсть облiгацiй – 20 000 тис. грн.;
-термiн обiгу облiгацiй – 20 рокiв;
-вiдсоткова ставка доходу – 18% рiчних.
Розмiщення облiгацiй вiдбулося в повному обсязi. Оскiльки облiгацiї є довгостроковими 
зобов’язаннями в балансi вони вiдображенi за амортизованою собiвартiстю з урахуванням ставки 
дисконту 18%.
Амортизована собiвартiсть облiгацiй станом на 31.12.2013 року складає 1 017 тис. грн. 
Розкриття iнформацiї за довгостроковими зобов’язаннями, що наведене у Примiтках 13, на нашу 
думку, подано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.9. Аудит доходiв майбутнiх перiодiв
На початок року доходи майбутнiх перiодiв становили 24 543 тис. грн., а станом на 31.12.2013 
року – 25 030 тис. грн. У складi доходiв майбутнiх перiодiв вiдображено рiзницю мiж загальною 
номiнальною вартiстю облiгацiй та їх амортизованою собiвартiстю. Крiм цього, по данiй статтi 
балансу вiдображено вивiльненi вiд оподаткування кошти iнвестованi, у створення основних 
засобiв. 
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Розкриття iнформацiї за доходами майбутнiх перiодiв, що наведене у Примiтках 15, на нашу 
думку, подано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.10. Аудит позикових коштiв
Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства позиковi кошти вiдсутнi. 
Розкриття iнформацiї за позиковими коштами, що наведене у Примiтках 14, на нашу думку, 
подано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
6.1.11.Аудит власного капiталу
Структура власного капiталу має наступний вигляд:
тис. грн.
Рядок балансу на 01.01.2013 року на 31.12.2013 року
- зареєстрований капiтал 1400 406 406
- резервний капiтал 1415 0 0
- нерозподiлений прибуток 
(непокритий збиток) 1420 66 062 91 795
Разом власного капiталу: 66 468 92 201
Розкриття iнформацiї про власний капiтал Товариства, що наведене у Примiтках 11, в усiх 
суттєвих аспектах вiдповiдає установчим документам та вимогам МСФЗ.
6.1.12. Аудит статутного капiталу 
Статутний капiтал товариства зареєстрований у сумi 406 тис. грн.
Станом на 31.12.2013 року учасниками ТОВ «Енергоiнвест» є чотири фiзичнi особи:
Статутний капiтал товариства подiлено мiж фiзичними особами у розмiрах 26%, 26%, 26% i 22% 
вiдповiдно. 
Заявлений статутний капiтал повнiстю сформований та сплачений.
7. Аудит доходiв, витрат та чистого прибутку (збитку)
Доходи визначаються у разi збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом 
чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Витрати визначаються у разi зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є 
зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
7.1.Iнформацiя щодо обсягу чистого прибутку
Дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк характеризується наступними основними показниками:
тис. грн.
2013р. 2012 р.
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 211 653 147 101
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (129 277) (116 599)
- iншi операцiйнi доходи 5 814 
- адмiнiстративнi витрати (7 242) (6 826)
- витрати на збут (10 736) (1 336)
- iншi операцiйнi витрати (5 684) (3 247)
- iншi фiнансовi доходи 1 061 762
- iншi доходи 653 22 079
- фiнансовi витрати (4 897) (3 451)
- iншi витрати (524) (17 883)
- витрати (дохiд) з податку на прибуток (11 780) (3 604)
- чистий прибуток 49 041 16 996
Iнформацiя щодо доходiв, витрат та обсягу чистого прибутку, що наведена у формi №2 Звiт про 
фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), у Примiтках 15-23, на нашу думку, подано у 
вiдповiдностi до вимог МСФЗ.
8. Подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року
Аудиту не надавалася особлива iнформацiя що свiдчить про подiї, якi вiдбулися протягом року та 
передбаченi статтею 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiд 23.02.2006 року
№3480-IV. 
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9. Думка аудитора щодо iншої допомiжної iнформацiї
9.1.Вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства
Визначення вартостi чистих активiв Товариства проводиться за формулою:
Чистi активи = (Необоротнi активи + Оборотнi активи + Необоротнi активи, утримуванi для 
продажу, та групи вибуття) - (Довгостроковi зобов'язання i забезпечення + Поточнi зобов'язання i 
забезпечення + Зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття ).
Чистi активи Товариства на 31.12.2013 року згiдно з вищезазначеною формулою складають 92 201 
тис. грн. (99 404+25 803-1 017-31 989).
тис. грн.
Показник на 31.12.2012 року на 31.12.2013 року
Розрахункова вартiсть чистих активiв 66 468 92 201
Статутний капiтал 406 406
Виходячи iз проведеного розрахунку, чистi активи Товариства бiльше статутного капiталу на 91 
795 тис. грн. 
10.Аналiз показникiв фiнансового стану
Фiнансовий стан Товариства характеризується наступними показниками:
Номер п/п Показник Нормативне значення 2012 рiк 2013рiк
1 Коефiцiєнт покриття >1 0,706 3,708
2 Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi >0 (збiльшення) 0,114 1,404
3 Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) >0,5 0,587 0,737
4 Коефiцiєнт фiнансування 
5 Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу >0(збiльшення) -0,095 0,204
Протягом звiтного року Товариство отримало прибуток в сумi 49 041 тис. грн., що в свою чергу 
позитивно вплинуло на показники лiквiдностi та платоспроможностi.
Показники лiквiдностi вказують на здатнiсть Товариства виплатити свої поточнi зобов’язання за 
рахунок наявних грошових коштiв та оборотних активiв.
Показники фiнансування та платоспроможностi (автономiї) перевищують нормативне значення та 
вказують на незалежнiсть Товариства вiд зовнiшнiх кредиторiв. 
В цiлому фiнансовий стан Товариства на звiтну дату стiйкий. Дiяльнiсть Товариства рентабельна, 
стабiльна, пiдприємство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
11. Основнi вiдомостi про аудитора
Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Служба аудиту» 
здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi одноособово надають аудиторськi послуги №1931, виданого 
Аудиторською палатою України 26.01.01 року (рiшення №98) 
та продовжено рiшенням АПУ вiд 23.12.2010 року №224/3 до 23.12.2015 року
Iдентифiкацiйний код 25500146.
Юридична адреса: 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, 
тел./факс 67-32-00, 66-10-09, e-mail: saudit@ukrpost.ua
12. Iнформацiя про договiр на проведення аудиту
Аудит фiнансової звiтностi ТОВ «Енергоiнвест» проведено вiдповiдно до договору №05-14 вiд 
14.02.2014 року. 
Перевiрку розпочато – 03.03.2014 року, закiнчено – 21.03.2014 року.
Директор-аудитор
аудиторської фiрми «Служба аудиту»
_______________ В. I. Якимчук
(сертифiкат аудитора серiя А №003365)
21.03.2014 року 
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КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Енергоiнвест"
за ЄДРПОУ 24895253

Територія за КОАТУУ 0510100000

Організаційно-
правова форма 
господарювання

за КОПФГ 240

Вид економічної 
діяльності

за КВЕД 35.11

Середня кількість 
працівників

114

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса
21022, м.Вiнниця, провул.Станiславського

16

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2013 р.

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1 2 3 4 5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 336 335 0

первісна вартість 1001 525 635 0

накопичена амортизація 1002 189 300 0

Незавершені капітальні інвестиції 1005 471 1261 0

Основні засоби: 1010 91880 92647 0

первісна вартість 1011 105429 112404 0

знос 1012 13549 19757 0

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0

первісна вартість 1016 0 0 0
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знос 1017 0 0 0

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0

первісна вартість 1021 0 0 0

накопичена амортизація 1022 0 0 0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств

1030 0 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 1456 1554 0

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0

Відстрочені податкові активи 1045 4019 3607 0

Гудвіл 1050 0 0 0

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0

Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах

1065 0 0 0

Інші необоротні активи 1090 0 0 0

Усього за розділом I 1095 98162 99404 0

II. Оборотні активи

Запаси 1100 497 982 0

Виробничі запаси 1101 496 982 0

Незавершене виробництво 1102 0 0 0

Готова продукція 1103 0 0 0

Товари 1104 1 0 0

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0

Депозити перестрахування 1115 0 0 0

Векселі одержані 1120 0 0 0

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги

1125 5118 8575 0

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:
за виданими авансами

1130 7952 6243 0

з бюджетом 1135 1252 93 0

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 73 0

з нарахованих доходів 1140 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5018 127 0

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0

Гроші та їх еквіваленти 1165 2443 9776 0

Готівка 1166 0 0 0
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Рахунки в банках 1167 2443 9776 0

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0

Частка перестраховика у страхових 
резервах

1180 0 0 0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0

резервах збитків або резервах належних 
виплат

1182 0 0 0

резервах незароблених премій 1183 0 0 0

інших страхових резервах 1184 0 0 0

Інші оборотні активи 1190 0 7 0

Усього за розділом II 1195 15120 25803 0

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200 0 0 0

Баланс 1300 113282 125207 0

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 406 406 0

Внески до незареєстрованого статутного 
капіталу

1401 0 0 0

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0

Додатковий капітал 1410 0 0 0

Емісійний дохід 1411 0 0 0

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0

Резервний капітал 1415 0 0 0

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

1420 66062 91795 0

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

Інші резерви 1435 0 0 0

Усього за розділом I 1495 66498 92201 0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
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Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0

Інші довгострокові зобов’язання 1515 862 1017 0

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0

Довгострокові забезпечення витрат 
персоналу

1521 0 0 0

Цільове фінансування 1525 0 0 0

Благодійна допомога 1526 0 0 0

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0

резерв довгострокових зобов’язань; (на 
початок звітного періоду)

1531 0 0 0

резерв збитків або резерв належних виплат;
(на початок звітного періоду)

1532 0 0 0

резерв незароблених премій; (на початок 
звітного періоду)

1533 0 0 0

інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду)

1534 0 0 0

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0

Призовий фонд 1540 0 0 0

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0

Усього за розділом II 1595 862 1017 0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 18999 0 0

Векселі видані 1605 0 0 0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610 0 0 0

за товари, роботи, послуги 1615 958 179 0

за розрахунками з бюджетом 1620 691 1047 0

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0

за розрахунками зі страхування 1625 134 167 0

за розрахунками з оплати праці 1630 268 345 0

за одержаними авансами 1635 0 0 0

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0

за страховою діяльністю 1650 0 0 0

Поточні забезпечення 1660 0 0 0

Доходи майбутніх періодів 1665 24543 25030 0

Відстрочені комісійні доходи від 
перестраховиків

1670 0 0 0

Інші поточні зобов’язання 1690 359 5221 0
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Усього за розділом IІІ 1695 45952 31989 0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами, утримуваними 
для продажу, та групами вибуття

1700 0 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800 0 0 0

Баланс 1900 113282 125207 0

ПРИМІТКИ ДО БАЛАНСУ:
Станом на 31.12.2013 року незавершенi капiтальнi iнвестицiї становлять 1 261 тис. грн. До їх 
складу входить вартiсть незавершеного будiвництва сонячних та гiдроелектростанцiй, що 
здiйснюється для власних виробничих потреб Товариства. 
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2013 року складає 635 тис. грн., 
залишкова вартiсть – 335 тис. грн.
У складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення та вартiсть патентiв.
На 31 грудня 2013 р. Авторське право та сумiжнi з ним права - первiсна вартiсть 552 тис.грн;Iншi 
нематерiальнi активи 110 тис.грн.Знос - 300 тис.грн.
Згiдно з даними бухгалтерського облiку та балансу Товариства станом на 31.12.2013 року первiсна
вартiсть основних фондiв становить 112 404 тис. грн., залишкова вартiсть основних фондiв 
становить 92 647 тис. грн.
Балансова вартiсть по видах основних засобiв :
-земля -1 234 тис.грн;
-будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 24 339 тис.грн;
-машини та обладнання - 64 210 тис.грн;
-транспортнi засоби - 2 617 тис.грн;
-iнструменти, прилади та iнвентар- 247 тис.грн.
Протягом звiтного року Товариство здiйснило вкладення у капiтальне будiвництво 
гiдроелектростанцiй та сонячних електростанцiй. Незавершене будiвництво станом на звiтну дату 
складає 1 261 тис. грн. 
рошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках.Поточний рахунок у 
банк 9776 тис.грн.
У звiтному роцi Товариством отриманi вiдсотки по розмiщенню коштiв на банкiвському рахунку у
сумi 822 тис. грн.
Запаси товариства Станом на 31.12.2013 року:
-Сировина i матерiали - 929 тис.грн;
-паливо - 53 тис.грн.
Упродовж звiтного перiоду списано на витрати запасiв на суму 2 231 тис.грн., якi включено 
переважно до складу собiвартостi реалiзованої електроенергiї та адмiнiстративних витрат. Станом 
на звiтну дату запасiв, переданих у заставу, немає.
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги Станом на 31.12.2013 року 8 575 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 93 тис.грн;
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами - 6 243 тис.грн;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 127 тис.грн
Статутний капiтал товариства зареєстрований у сумi 406 тис. грн., який подiлено мiж чотирма 
Засновниками - фiзичними особами у розмiрах 26%, 26%, 26% i 22% вiдповiдно.
Станом на 31.12.2013 року зобов'язання товариства складають 6 959 тис.грн, в тому числi:
-Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги -179 тис.грн
--Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 147 тис.грн
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 167 тис.грн
- Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi - 345 тис.грн

43



-Iншi поточнi зобов’язання -5221 тис.грн.
1.Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 1047 тис.грн;
-- зi страхування -167 тис.грн;
- з оплати працi -345 тис.грн;
Iншi поточнi зобов’язання -5221 тис.грн;
2.Доходи майбутнiх перiодiв (рiзниця мiж загальною номiнальною вартiстю облiгацiй та їх 
амортизованою собiвартiстю - 25030 тис.грн.
3.Амортизована собiвартiсть довгострокових облiгацiй - 1017 тис.грн;
Довгостроковi фiнансовi зобов’язання виникли внаслiдок емiсiї (закритого розмiщення) iменних 
вiдсоткових звичайних облiгацiй (надалi - облiгацiї) згiдно з рiшенням загальних зборiв учасникiв 
Товариства ( протокол №78 вiд 17.06.2011р). 
Основнi вiдомостi про облiгацiї:
-кiлькiсть – 20 000 шт.;
-номiнальна вартiсть – 1 000,00 грн. за 1 облiгацiю;
-загальна вартiсть облiгацiй – 20 000 тис. грн.;
-термiн обiгу облiгацiй – 20 рокiв;
-вiдсоткова ставка доходу – 18% рiчних.
Розмiщення облiгацiй вiдбулося в повному обсязi. Оскiльки облiгацiї є довгостроковими 
зобов’язаннями в балансi вони вiдображенi за амортизованою собiвартiстю з урахуванням ставки 
дисконту 18%.
Амортизована собiвартiсть облiгацiй станом на 31.12.2013 року складає 1 017 тис. грн
Кредиторська заборгованiсть на кiнець звiтного року збiльшилась з 2 410 тис. грн. на 31.12.2012 
року до 6 959 тис. грн. на 31.12.2013 року.
Пiдприємство не має зобов'язань за сертифiкатами ФОН, похiдними та iншими цiнними паперами,
iпотечними цiнними паперами, фiнансовими iнветсицiями в корпоративнi права. 
У звiтному перiодi дебiторська заборгованiсть за поворотну фiнансову допомогу ТОВ «Вiн Солар»
складає 100 тис.грн.

Керівник                                     Ковальчук О.А.

Головний бухгалтер                                Гурняк Т.I.
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КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Енергоiнвест"
за ЄДРПОУ 24895253

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2013 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період

За
аналогічний

період
попереднього

року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2000 211653 147101

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0

Премії підписані, валова сума 2011 0 0

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0

Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума

2013 0 0

Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

2014 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

2050 ( 129277 ) ( 116599 )

Чисті понесені збитки за страховими 
виплатами

2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:
 прибуток 2090 82376 30502

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань

2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів

2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших 
страхових резервах

2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 5814 0

Дохід від зміни вартості активів, які 2121 0 0
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оцінюються за справедливою вартістю

Дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 ( 7242 ) ( 6826 )

Витрати на збут 2150 ( 10736 ) ( 1336 )

Інші операційні витрати 2180 ( 5684 ) ( 3247 )

Витрат від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю

2181 ( 0 ) ( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції

2182 ( 0 ) ( 0 )

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
 прибуток

2190 64528 19093

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 1061 762

Інші доходи 2240 653 22079

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 4897 ) ( 3451 )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрати 2270 ( 524 ) ( 17883 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті

2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 60821 20600

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 11780 3604

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 
після оподаткування

2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток 2350 49041 16996

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період

За
аналогічний

період
попереднього

року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих 
та спільних підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом

2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 49041 16996

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 5198 5325

Витрати на оплату праці 2505 6516 6034

Відрахування на соціальні заходи 2510 2366 2204

Амортизація 2515 7584 5153

Інші операційні витрати 2520 22668 8312

Разом 2550 44332 27028

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих 
акцій

2605 0 0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

ПРИМІТКИ
Доходи визначаються у разi збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом 
чого є збiльшення власного капiталу, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Витрати визначаються у разi зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 
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вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов’язань, результатом чого є 
зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї- 211 653 тис.грн;
Iншi операцiйнi доходи - 5 814 тис.грн;
Iншi фiнансовi доходи - 1 061 тис.грн
Iншi доходи - 653 тис.грн;
Разом - 219 181 тис.грн.
Собiвартiсть продажу Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Сировина та матерiали 4 337
Покупна електроенергiя 108 385
Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 4 331
Амортизацiя 6 664
Iншi витрати 5 560
Разом 129 277
Адмiнiстративнi витрати Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Витрати на персонал 3 733
Амортизацiя 849
Матерiали 669
Оренднi послуги 300
Iншi витрати 1 691
Разом 7 242
. Витрати на збут
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Витрати на персонал 818
Амортизацiя 71
Матерiали 192
Iншi витрати 9 655
Разом 10 736
Iншi операцiйнi витрати Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Страхування комерцiйних ризикiв 5 250
Курсова рiзниця вiд перерахунку iноземної валюти -
Iншi витрати 434
Разом 5 684
Фiнансовi витрати Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Вiдсотки по позикових коштах в т.ч за облiгацiями 4 897
Разом 4 897
Iншi витрати Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованих iнвестицiй 9
Амортизацiя дисконту по облiгацiям 155
Iншi витрати 360
Разом 524
Дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк характеризується наступними основними показниками:
- чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 211 653 тис.грн;
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)- (129 277) тис.грн;
- iншi операцiйнi доходи-5 814 тис.грн;
- адмiнiстративнi витрати-7 242 тис.грн.
- витрати на збут- 10 736 тис.грн
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- iншi операцiйнi витрати- 5 684 тис.грн;
- iншi фiнансовi доходи- 1 061 тис.грн;
- iншi доходи- 653 тис.грн.
- фiнансовi витрати - 4 897 тис.грн;
- iншi витрати-524 тис.грн;
- витрати (дохiд) з податку на прибуток- 11 780 тис.грн;
- чистий прибуток- 49 041 тис.грн;

Керівник                                                        Ковальчук О.А.

Головний бухгалтер                                           Гурняк Т.I.

КОДИ
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Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Енергоiнвест"
за ЄДРПОУ 24895253

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2013 р.

Стаття Код рядка За звітний період

За
аналогічний

період
попереднього

року

1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 250874 187949

Повернення податків і зборів 3005 0 21

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0

Надходження від повернення авансів 3020 324 143

Надходження від відсотків за залишками 
коштів на поточних рахунках

3025 54 150

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені)

3035 0 0

Надходження від операційної оренди 3040 0 0

Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород

3045 0 0

Надходження від страхових премій 3050 0 0

Надходження фінансових установ від 
повернення позик

3055 0 0

Інші надходження 3095 98 25060

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 149293 ) ( 135875 )

Праці 3105 ( 5278 ) ( 5156 )

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2604 ) ( 2484 )

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 18519 ) ( 4895 )
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Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
прибуток

3116 ( 422 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на 
додану вартість

3117 ( 13302 ) ( 367 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів

3118 ( 4795 ) ( 4528 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 347 ) ( 0 )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за 
страховими контрактами

3150 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 

3155 ( 0 ) ( 0 )

Інші витрачання 3190 ( 33357 ) ( 29566 )

Чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 41952 35347

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 4998 0

необоротних активів 3205 581 25

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 822 538

дивідендів 3220 238 224

Надходження від деривативів 3225 0 0

Надходження від погашення позик 3230 11 0

Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3235 0 0

Інші надходження 3250 0 12000

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 ( 107 ) ( 8 )

необоротних активів 3260 ( 17065 ) ( 50154 )

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на надання позик 3275 ( 303 ) ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської одиниці

3280 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3290 ( 3420 ) ( 2891 )

Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -14245 -40266

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 0
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Отримання позик 3305 31136 51067

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310 0 0

Інші надходження 3340 0 1050

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 50136 45567

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1374 ) ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди

3365 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх підприємствах

3375 ( 0 ) ( 0 )

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 3524 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -20374 3026

Чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 7333 -1893

Залишок коштів на початок року 3405 2443 4304

Вплив зміни валютних курсів на залишок 
коштів

3410 0 32

Залишок коштів на кінець року 3415 9776 2443

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 
за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень 
грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У звiтi вiдображається рух грошових коштiв вiд 
операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 41 952 тис. грн. 
(надходження).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 14 245 тис. грн. 
(видаток).
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить – 20 374 тис. грн. 
(видаток).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є надходження грошових коштiв
в сумi – 7 333 тис. грн.
У звiтному роцi Товариством отриманi вiдсотки по розмiщенню коштiв на банкiвському рахунку у сумi 
822 тис. грн.
Залишок коштiв станом на 31.122013 року складає 9776 тис.грн.

Керівник Ковальчук О.А.

Головний
бухгалтер

Гурняк Т.I.
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КОДИ

Дата(рік, місяць,
число)

2014 | 01 | 01

Підприємство
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Енергоiнвест"
за ЄДРПОУ 24895253

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 2013 р.

Стаття

Код рядка
За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності до 
оподаткування

3500 0 0 0 0

Коригування на:
амортизацію необоротних 
активів

3505 0 X 0 X

збільшення (зменшення) 
забезпечень

3510 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових 
різниць

3515 0 0 0 0

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій

3520 0 0 0 0

Прибуток (збиток) від участі
в капіталі

3521 0 0 0 0

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за 
справедливою вартістю, та 
дохід (витрати) від 
первісного визнання

3522 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від 
реалізації необоротних 
активів, утримуваних для 
продажу та груп вибуття

3523 0 0 0 0

Збиток (прибуток) від 3524 0 0 0 0
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реалізації фінансових 
інвестицій

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних 
активів

3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів

3550 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
запасів

3551 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних 
активів

3552 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості 
за продукцію, товари, 
роботи, послуги

3553 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) 
іншої поточної дебіторської 
заборгованості

3554 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) 
витрат майбутніх періодів

3556 0 0 0 0

Зменшення (збільшення) 
інших оборотних активів

3557 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань

3560 0 0 0 0

Грошові кошти від 
операційної діяльності

3570 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за товари, 
роботи, послуги

3561 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за 
розрахунками з бюджетом

3562 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за 
розрахунками зі 
страхування

3563 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за 
розрахунками з оплати праці

3564 0 0 0 0

Збільшення (зменшення) 3566 0 0 0 0
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доходів майбутніх періодів

Збільшення (зменшення) 
інших поточних зобов’язань

3567 0 0 0 0

Сплачений податок на 
прибуток

3580 X 0 X 0

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності

3195 0 0 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X

необоротних активів 3205 0 X 0 X

Надходження від 
отриманих:
відсотків

3215 0 X 0 X

дивідендів 3220 0 X 0 X

Надходження від 
деривативів

3225 0 X 0 X

Надходження від погашення
позик

3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3235 0 X 0 X

Інші надходження 3250 0 X 0 X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X 0

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0

Витрачання на надання 
позик

3275 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці

3280 X 0 X 0

Інші платежі 3290 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності

3295 0 0 0 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300 0 X 0 X

Отримання позик 3305 0 X 0 X

Надходження від продажу 
частки в дочірньому 

3310 0 X 0 X
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підприємстві

Інші надходження 3340 0 X 0 X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 X 0 X 0

Погашення позик 3350 X 0 X 0

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
відсотків

3360 X 0 X 0

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди

3365 X 0 X 0

Витрачання на придбання 
частки в дочірньому 
підприємстві

3370 X 0 X 0

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X 0

Інші платежі 3390 X 0 X 0

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності

3395 0 0 0 0

Чистий рух грошових 
коштів за звітний період

3400 0 0 0 0

Залишок коштів на початок 
року

3405 0 X 0 X

Вплив зміни валютних 
курсів на залишок коштів

3410 0 0 0 0

Залишок коштів на кінець 
року

3415 0 0 0 0

Примітки
Товариство подає звiт про Рух грошових коштiв за прямим

методом.

Керівник Ковлаьчук О.А.

Головний бухгалтер Гурняк Т.I.
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КОДИ

Дата(рік, місяць, число) 2014 | 01 | 01

Підприємство Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Енергоiнвест" за ЄДРПОУ 24895253

(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2013 р.

Стаття Код рядка
Зареєстрований

капітал
Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на 
початок року

4000 406 0 0 0 71766 0 0 72172

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення 
помилок

4010 0 0 0 0 -5704 0 0 -5704

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 406 0 0 0 66062 0 0 66468

Чистий 
прибуток 

4100 0 0 0 0 49041 0 0 49041
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(збиток) за 
звітний період

Інший сукупний
дохід за звітний 
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка (уцінка)
необоротних 
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені 
курсові різниці

4113 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний 
дохід

4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл 
прибутку:
Виплати 
власникам 
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 -23308 0 0 -23308

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0
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капіталу

Відрахування до 
резервного 
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески 
учасників:
Внески до 
капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
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Перепродаж 
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання 
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення 
частки в капіталі

4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в 
капіталі

4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої
частки в 
дочірньому 
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у 
капіталі

4295 0 0 0 0 25733 0 0 25733

Залишок на 
кінець року

4300 406 0 0 0 91795 0 0 92201

Примітки Структура власного капiталу має наступний вигляд: тис. грн.
Рядок балансу на 01.01.2013 року на 31.12.2013 року
- зареєстрований капiтал 1400 406 406
- резервний капiтал 1415 0 0
- нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)1420 66 062 91 795
Разом власного капiталу: 66 468 92 201
Статутний капiтал товариства зареєстрований у сумi 406 тис. грн.
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Станом на 31.12.2013 року учасниками ТОВ «Енергоiнвест» є чотири фiзичнi особи:
Статутний капiтал товариства подiлено мiж фiзичними особами у розмiрах 26%, 26%, 
26% i 22% вiдповiдно

Керівник Ковальчук О.А.

Головний бухгалтер Гурняк Т.I.
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних

стандартів фінансової звітності

Текст приміток

ПРИМIТКИ,
що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення i розкриття iнформацiї 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергоiнвест» станом на 31 грудня 2013 року.
Примiтка 1. Загальна iнформацiя
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Енергоiнвест» (надалi – ТОВ «Енергоiнвест») є 
правонаступником спiльного Українсько-англiйського пiдприємства «Енергоiнвест» у формi 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, яке було зареєстроване управлiнням економiки 
Вiнницького мiськвиконкому 10 червня 1997 року, наказ №106-р.
Товариство є юридичною особою приватного права з дати його державної реєстрацiї у 
встановленому порядку, надiляється цивiльною правоздатнiстю i дiєздатнiстю, може бути 
вiдповiдачем та позивачем у судi, самостiйно вiдповiдає за своїми зобов’язаннями усiм належним 
йому майном, на яке згiдно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
Основним видом дiяльностi ТОВ «Енергоiнвест» є виробництво та реалiзацiя електроенергiї. 
Товариство при здiйсненнi фiнансово-господарської дiяльностi керується чинним законодавством 
України, зокрема Законом України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Цивiльним кодексом 
України, Господарським кодексом України, Законом України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi», iншими законодавчими актами, в тому числi нормативно-
правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку (далi – НКЦПФР), як
емiтент облiгацiй.
Для стабiльної та безперервної дiяльностi в Товариствi розроблено внутрiшнi положення: Статут, 
та iншi внутрiшнi оперативнi документи (iнструкцiї, правила, накази, розпорядження i т.п.).
Органiзацiйна структура Товариства визначена Статутом. Мiсцезнаходження: 21022, м. Вiнниця, 
пров. Станiславського, 16., код ЄДРПОУ 24895253.
Станом на 31.12.2013 року у ТОВ «Енергоiнвест» працювало 114 чол.
Iнформацiя про господарську дiяльнiсть товариства
Товариство створено з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi для одержання прибутку в 
iнтересах засновникiв товариства, максимiзацiї їх добробуту, отримання дивiдендiв та реалiзацiї 
соцiальних i економiчних iнтересiв трудового колективу.
Основними видами дiяльностi Товариства згiдно з Класифiкатором видiв економiчної дiяльностi є:
- 35.11 Виробництво електроенергiї; 
- 35.14 Торгiвля електроенергiєю;
- 35.13 Розподiлення електроенергiї;
- 35.12 Передача електроенергiї;
- 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами;
- 42.99 Будiвництво iнших споруд. 
Примiтка 2. Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансовi звiти складенi на базi концепцiї iсторичної собiвартостi. Функцiональною валютою 
Товариства є нацiональна валюта України - гривня. Звiтний перiод Товариства спiвпадає з 
календарним роком.

Заява про вiдповiднiсть
Ця фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(МСФЗ), затверджених Радою з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (РМСФЗ).
Примiтка 3. Iстотнi облiковi полiтики
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, 
визначає принципи, методи i процедури, що використовуються Товариством для складання та 
подання фiнансової звiтностi.

62



Облiкова полiтика Товариства - документ, головною метою якого є загальна регламентацiя 
застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського облiку, технологiй обробки 
облiкової iнформацiї та документообiгу.
Облiкова полiтика Товариства будується у вiдповiдностi з чинним законодавством України, а 
саме: Законом України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», 
нормативними актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Планом рахункiв
бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i 
органiзацiй України, основними принципами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та 
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiми нормативними документами 
Товариства, що визначають порядок здiйснення бухгалтерських операцiй. Обрана Товариством 
облiкова полiтика:
- забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
- визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
- закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення фiнансового, 
управлiнського та податкового облiку;
- вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку;
- направлена на повне задоволення потреб управлiння Товариством;
- сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй;
- забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй;
- встановлює правила документообiгу;
- затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
- визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та 
припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми активiв 
та зобов'язань, доходiв та витрат, що вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть 
вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Облiкова полiтика мiстить правила ведення бухгалтерського облiку, дотримання яких є 
обов'язковими. За цим документом затверджується методологiя вiдображення окремих 
бухгалтерських операцiй та особливостi органiзацiї бухгалтерського облiку.
Облiкова полiтика Товариства базується на складових Мiжнародних стандартiв бухгалтерського 
облiку: безперервностi дiяльностi, постiйностi правил бухгалтерського облiку, обачливостi, 
нарахування, окремого вiдображення активiв i зобов'язань, прийнятностi вхiдного балансу, 
прiорiтету змiсту над формою, оцiнюваннi, вiдкритостi, суттєвостi, конфiденцiйностi.
Товариство постiйно керується одними й тими ж правилами бухгалтерського облiку, крiм випадкiв
iстотних змiн в дiяльностi або в правовiй базi. Методи облiку та оцiнки статей балансу, як 
правило, використовуються постiйно.
Облiкова полiтика Товариства базується на основних принципах бухгалтерського облiку та 
дотримується таких основних критерiїв як:
- наступнiсть, тобто залишки на балансових та позабалансових рахунках на початок поточного 
звiтного перiоду повиннi вiдповiдати залишкам на кiнець попереднього перiоду;
- повнота вiдображення в бухгалтерському облiку всiх фактiв господарської дiяльностi; усi 
господарськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких 
виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки 
операцiй Товариства, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею;
- обачнiсть, застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи 
та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов'язання та/ або витрати - не занижуватимуться;
- прiоритет змiсту над формою, тобто вiдображення в бухгалтерському облiку та розкриття у 
звiтностi фактiв господарської дiяльностi виходячи не тiльки з правової норми, але i з 
економiчного змiсту фактiв та умов господарювання;
- несуперечнiсть, тобто тотожнiсть даних аналiтичного облiку оборотам та залишкам за рахунками
синтетичного облiку на перше число кожного мiсяця, а також показникiв бухгалтерської звiтностi 
даним синтетичного та аналiтичного облiку;
- рацiональнiсть, тобто рацiональне та економiчне ведення бухгалтерського облiку, виходячи з 
умов господарської дiяльностi Товариства;
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- вiдкритiсть, тобто фiнансовi звiти побудованi детально i чiтко, максимально зрозумiлi для 
користувачiв, достовiрно вiдображають господарськi операцiї, уникають двозначностi в 
вiдображеннi позицiї Товариства. Необхiднi пояснення надаються в додатках та пояснювальних 
записках до звiтiв;
- суттєвiсть - у фiнансових звiтах знаходить вiдображення вся iстотна iнформацiя, корисна для 
прийняття рiшень керiвництвом, iнвесторами, та iншими користувачами звiтностi;
- своєчаснiсть вiдображення фактiв господарської дiяльностi в бухгалтерському облiку;
- автономнiсть, тобто активи та зобов'язання Товариства повиннi бути вiдокремленi вiд активiв та 
зобов'язань власникiв Товариства або iнших пiдприємств;
- безперервнiсть, тобто оцiнка активiв здiйснюється, виходячи з припущення, що дiяльнiсть 
Товариства продовжуватиметься в неосяжному майбутньому;
- нарахування та вiдповiднiсть доходiв та витрат для визначення фiнансового результату звiтного 
перiоду потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 
отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй 
звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 
капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками засновникiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи 
амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i 
не є розподiленням мiж засновниками.
Власний капiтал - це залишкова частина в активах Товариства пiсля вирахування всiх зобов'язань.
Принцип нарахування застосовується Товариством при наявностi таких умов:
- фiнансовий результат операцiї можливо розрахувати за даними пiдтверджуючих документiв 
(угод, актiв, накладних);
- доходи або витрати вiдповiдають виникненню реальної заборгованостi, якщо заборгованiсть 
виникла за активом балансу - нараховуються доходи, за пасивом балансу - нараховуються витрати.
Якщо через вiдсутнiсть даних неможливо визначити точну суму доходiв (витрат) в останнi днi 
мiсяця, не нарахованi суми враховуються в наступному мiсяцi.
Товариство враховує доходи вiд наданих послуг у розмiрi витрат, пов'язаних iз наданням таких 
послуг, якщо є впевненiсть в отриманнi цих доходiв, якщо такої впевненостi немає, враховуються 
тiльки витрати. Доходи за цими операцiями будуть проведенi при їх фактичному отриманнi;
- послiдовнiсть - постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики;
- iсторична (фактична ) собiвартiсть, тобто активи та зобов'язання облiковуються, як правило, за 
вартiстю їх придбання чи виникнення. 
Основними складовими облiкової полiтики Товариства є:
- внутрiшнiй план аналiтичних рахункiв бухгалтерського облiку Товариства;
- iншi чиннi внутрiшнi нормативнi акти в частинi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку, 
документообiгу та контролю господарських операцiй.
Облiкова полiтика в Товариствi застосовується до подiй та операцiй з часу їх виникнення.
Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигiд для 
Товариства i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена.
Зобов'язання - це теперiшня заборгованiсть, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення 
якої очiкується вибуття ресурсiв Товариства.
Активи i зобов'язання Товариства оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою 
обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на 
наступнi звiтнi перiоди. Тому методи оцiнки активiв та зобов'язань базуються на головних 
принципах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Через оцiнку активiв та зобов'язань 
надходить iнформацiя про загальну вартiсть майна Товариства, його зобов'язань, про вартiсть 
окремих статей балансу. Не пiдлягає оцiнцi готiвка та стандартнi зобов'язання.
Примiтка 3.1. Визнання доходу
Дохiд визнається за фактом постачання електроенергiї, надання послуг споживачам вiдповiдно до 
узгоджених умов продажу, а також в момент вiдвантаження iнших товарiв.
Примiтка 3.2. Забезпечення
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Забезпечення визнаються у випадку, якщо Товариство має теперiшнє зобов'язання, яке виникло 
внаслiдок минулих подiй, є ймовiрнiсть, що в результатi погашення зобов'язання вiдбудеться 
вибуття ресурсiв, якi втiлюють економiчнi вигоди, та сума, за якою буде погашено зобов'язання, 
може бути достовiрно оцiнена.
Якщо немає ймовiрностi щодо вибуття ресурсiв або суму зобов’язання не можна оцiнити 
достовiрно, таке зобов’язання про нього розкривається в примiтках.
Примiтка 3.3. Зменшення корисностi
Балансова вартiсть активiв переглядається на кожну дату балансу з метою визначення будь-якого 
чинника, що вказує на зменшення їх корисностi. При виявленнi таких фактiв сума очiкуваного 
вiдшкодування визначається як вища з двох оцiнок: чистої цiни реалiзацiї або вартостi поточного 
використання. Втрати вiд зменшення корисностi визнаються у випадку, якщо балансова вартiсть 
перевищує суму очiкуваного вiдшкодування.
Ранiше визнанi втрати вiд зменшення корисностi сторнуються, якщо були змiни в оцiнках, що 
використовувалися для визначення вартостi вiдновлення. Збiльшена балансова вартiсть активу 
внаслiдок сторнування збитку вiд зменшення корисностi не повинна перевищувати балансову 
вартiсть (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення корисностi не
визнали для активу в попереднi роки.
Примiтка 3.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи - це активи, якi не мають матерiальної форми, забезпечують певнi права та 
утримуються Товариством з метою використання протягом перiоду бiльше одного року в процесi 
своєї дiяльностi.
Об'єкт основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або отриманий) визнається 
активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних з його 
використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається з вартостi придбання, мита, 
непрямих податкiв, що не пiдлягають вiдшкодуванню, та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних 
з його придбанням та доведенням до стану, придатного для використання за призначенням.
Не визнаються активом, а пiдлягають вiдображенню у складi витрат того звiтного перiоду, в якому
вони були здiйсненi: витрати на дослiдження; витрати на пiдготовку i перепiдготовку кадрiв; 
витрати на створення, реорганiзацiю та перемiщення Товариства або її частини; витрати на 
пiдвищення дiлової репутацiї Товариства; вартiсть перiодичних видань тощо.
Придбанi нематерiальнi активи повиннi зараховуватись на баланс за первiсною вартiстю, яка 
включає всi витрати по їх придбанню, доставцi, установцi та введенню в експлуатацiю.
Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи слiд вiдображати за їх собiвартiстю за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi (модель собiвартостi).
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисної експлуатацiї пiдлягають амортизацiї 
протягом строку корисного використання. Строк використання нематерiальних активiв 
визначається Товариством самостiйно, виходячи з досвiду роботи з подiбними активами, сучасних
тенденцiй в галузi технiки i програмних продуктiв, сучасного стану нематерiальних активiв, 
експлуатацiйних характеристик. Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється щомiсячно за 
прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта.
Строки корисного використання визначаються наступним чином:
- авторськi та сумiжнi з ним права 5-10 рокiв;
- iншi нематерiальнi активи 2-5 рокiв.
Амортизацiю нематерiального активу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: 
на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання цього активу.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисної експлуатацiї не пiдлягають амортизацiї.
Примiтка 3.5. Основнi засоби
Основнi засоби - це необоротнi активи у матерiальнiй формi, якi утримуються Товариством з 
метою використання їх в процесi своєї дiяльностi, пiд час продажу товарiв (робiт), надання послуг,
здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй. До основних 
засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рiк
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i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 2,5 тис. грн. i бiльше.
Придбанi основнi засоби, iншi необоротнi матерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, 
яка визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв справедливої вартостi iнших 
активiв, сплачених (переданих), витрачених на придбання (створення) основних засобiв. Змiна 
первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення - добудови, дообладнання, 
реконструкцiї (з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй), 
часткової лiквiдацiї об'єкта або його переоцiнки.
Завершенi витрати для полiпшення об'єкта основних засобiв - на добудову, реконструкцiю, 
модернiзацiю основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi.
Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об'єкту в придатному для використання станi та 
одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигiд вiд його використання, та витрати з 
технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об'єкту та вiдносяться на витрати.
Строки корисного використання основних засобiв в Товариствi залежать вiд складу основних 
засобiв. 
Амортизацiя грунтується на таких строках корисного використання:
Будiвлi ти споруди, передавальнi пристрої 10-20 рокiв 
Транспортнi засоби 5 рокiв
Машини та виробниче обладнання 2-10 рокiв
Iнструменти, прилади та iнвентар 4 роки
Iншi основнi засоби 12 рокiв
Земля не амортизується.
У звiтному роцi очiкуванi строки корисного використання та норми амортизацiї основних засобiв 
переглядалися та внаслiдок перегляду не змiнювалися.
Нарахування амортизацiї в облiку здiйснюється по кожному об'єкту прямолiнiйним методом 
протягом строку корисного використання об'єкта, який визначається при введеннi його в 
експлуатацiю (оприбуткуваннi на баланс) i призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, 
добудови, дообладнання та консервацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, 
наступного за тим, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання 
(тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан у якому вiн придатний 
до експлуатацiї).
Амортизацiю об'єкта основного засобу слiд припиняти на одну з двох дат, яка вiдбувається 
ранiше: на дату з якої цей актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання цього активу.
Переоцiнка необоротних активiв у звiтному роцi Товариством не проводилась.
Примiтка 3.6. Запаси
Запаси визнаються активом, якщо iснує iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому 
економiчнi вигоди, пов'язанi з їх використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 
Придбанi (отриманi) запаси на баланс Товариства зараховуються за первiсною вартiстю, 
виготовленi власними силами запаси вiдображаються в балансi за виробничою собiвартiстю. 
Придбанi або виготовленi запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
Первiсною вартiстю запасiв, придбаних за плату, вважається собiвартiсть запасiв, що складається з
фактичних витрат. Транспортно-заготiвельнi витрати, пов'язанi з придбанням запасiв (якщо їх 
можна iдентифiкувати), безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв i враховуються разом з 
цiною придбання. Одиницею бухгалтерського облiку запасiв є їх найменування або однорiдна 
група (вид). Застосовується постiйна система оцiнки запасiв. Рiшення щодо визнання запасiв, якi 
не принесуть в майбутньому економiчної вигоди (нелiквiдних), та списання їх в бухгалтерському 
облiку приймається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю по Товариству.
Для оцiнки запасiв при їх вибуттi застосовується метод ФIФО – одиницi запасiв, якi були придбанi
або виробленi першими, продаються першими, а отже, одиницi, якi залишаються в запасах на 
кiнець перiоду, є такими, що були придбаними або виготовленими останнiми. Запаси на дату 
балансу вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: 
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Примiтка 3.7. Оперативний лiзинг (оренда)
Оренда активiв, за якою всi ризики та вигоди, пов’язанi з правом власностi на активи, 
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залишаються у орендодавця, класифiкуються як операцiйна оренда. Щомiсячнi оренднi платежi за 
угодою операцiйної оренди розглядаються як рентнi, i вiдповiдно, об’єкти оренди не визнаються 
необоротними активами Товариства.
Станом на звiтну дату Товариство має основнi засоби, якi отриманi в операцiйну оренду. 
Примiтка 3.8. Фiнансовий лiзинг (оренда)
Оренда основних засобiв, коли Товариство приймає на себе всi вигоди та ризики, пов’язанi з 
правом власностi на активи, класифiкується як фiнансова оренда. Об’єкти, якi надiйшли на умовах
фiнансової оренди, облiковуються одночасно як актив на окремому аналiтичному рахунку 
балансового рахунку i зобов'язання на балансовому рахунку. Орендованi активи амортизуються 
протягом строку їх корисного використання. Платежi по фiнансовому лiзингу перiодично повиннi 
оплачуватись лiзингодавцю та вiдображатися в звiтi про фiнансовi результати, як процентнi 
витрати.
Станом на звiтну дату Товариство не має майна, отриманого у фiнансовий лiзинг.
Примiтка 3.9. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання Товариством 
майбутнiх економiчних вигiд i її можливо достовiрно визначити. Дебiторська заборгованiсть за 
товари, роботи, послуги в балансi вiдображається за очiкуваною чистою вартiстю реалiзацiї. 
Облiковi оцiнки, що використовуються для створення резерву сумнiвних боргiв, базуються на 
аналiзi суми дебiторської заборгованостi на кiнець року. Нарахування суми резерву сумнiвних 
боргiв за звiтний перiод вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та 
збитки) у складi iнших операцiйних витрат. Виключення безнадiйної дебiторської заборгованостi з
активiв здiйснюється з одночасним зменшенням величини резерву сумнiвних боргiв. У разi 
недостатностi суми нарахованого резерву сумнiвних боргiв безнадiйна дебiторська заборгованiсть 
списується з активiв на iншi операцiйнi витрати. Сума вiдшкодування ранiше списаної безнадiйної
дебiторської заборгованостi включається до складу iнших операцiйних доходiв. Поточна 
дебiторська заборгованiсть, щодо якої створення резерву сумнiвних боргiв не передбачено, у разi 
визнання її безнадiйною, списується з балансу з вiдображенням у складi iнших операцiйних 
витрат.
Примiтка 3.10. Фiнансовi iнструменти та iнвестицiї
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку Товариства подiляються на фiнансовi активи, 
фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. 
Товариство визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi.
Фiнансовi активи i зобов'язання визнаються у балансi тодi, коли Товариства стає стороною 
договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв 
облiковуються на дату розрахункiв.
Фiнансовi активи й зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на 
проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкращим чином 
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки при 
виникненнi рiзницi мiж справедливою вартiстю й цiною операцiї, що можуть пiдтвердити поточнi 
ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, при застосуваннi яких 
використовуються тiльки наявнi ринковi данi.
Пiсля первiсного визнання фiнансовi зобов'язання, кредити й дебiторська заборгованiсть, а також 
активи, утримуванi до погашення, оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. Амортизована 
собiвартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки, а для 
фiнансових активiв визначається за винятком збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є. Справедлива 
вартiсть фiнансових зобов'язань розраховується шляхом дисконтування майбутнiх грошових 
потокiв за договором по поточнiй ринковiй процентнiй ставцi для аналогiчних фiнансових 
iнструментiв.
Прибуток i збитки вiд змiни справедливої вартостi активiв, що є в наявностi для продажу, 
визначаються безпосередньо у складi власного капiталу.
Примiтка 3.11. Податки на прибуток
Розрахунок податку на прибуток, вiдстрочених податкових зобов'язань та вiдстрочених 
податкових активiв Товариство проводить на виконання вимог МСФЗ 12 «Податки на прибуток».
Податок на прибуток у звiтному роцi сплачувався Товариством по ставцi 19 %.
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Вiдстроченi податки на прибуток, розрахованi за методом зобов'язань на пiдставi балансу, 
виникають внаслiдок iснування тимчасових рiзниць мiж податковою базою активiв та зобов'язань 
та їх балансовою оцiнкою для цiлей фiнансового облiку.
Основнi тимчасовi рiзницi пов'язанi з амортизацiєю основних засобiв, переоцiнкою певних 
необоротних активiв, створенням забезпечень та резерву сумнiвних боргiв. Вiдстроченi податковi 
активи, якi стосуються перенесення на майбутнi перiоди невикористаних податкових збиткiв, 
визнаються в тiй мiрi, в якiй ймовiрно, що величини оподатковуваного прибутку в майбутньому 
буде достатньо для вiдшкодування невикористаних податкових збиткiв.
Примiтка 3.12. Дивiденди
Дивiденди, визначенi вищим органом Товариства, не вираховуються з величини нерозподiленого 
прибутку до моменту їх затвердження на загальних зборах засновникiв Товариства. 
Примiтка 4. Суттєвi облiковi оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансових звiтiв вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва застосування 
попереднiх оцiнок та припущень. Такий пiдхiд впливає на звiтну величину активiв i зобов'язань, 
розкриття iнформацiї про можливi активи та зобов'язання на дату фiнансової звiтностi i звiтну 
величину доходiв та витрат за звiтний перiод. Фактичнi данi можуть вiдхилятися вiд таких оцiнок.
Найбiльш суттєвi попереднi оцiнки та припущення стосуються визначення строку корисного 
використання основних засобiв, забезпечення майбутнiх витрат, резерву сумнiвних боргiв, 
знецiнення активiв та дисконтування майбутнiх грошових потокiв.
Цi оцiнки перiодично переглядаються, i, у випадку необхiдностi коригувань, такi коригування 
вiдображаються у складi прибуткiв та збиткiв за перiод, коли про них стає вiдомо.
Примiтка 5. Нематерiальнi активи
У складi нематерiальних активiв вiдображено програмне забезпечення та вартiсть патентiв.
Тис. грн.
Найменування показника Авторське право та сумiжнi з ним права Iншi нематерiальнi активи 
Разом
На 01 сiчня 2013р. 
Первiсна вартiсть 525 525
Знос 189 189
Балансова вартiсть на 01.01.13 р. 336 336
Перемiщення в т.ч.: 
Надходження 110 110
Вибуття: первiсна вартiсть 
Вибуття: знос 
Амортизацiйнi вiдрахування 111 111
Переоцiнка: первiсна вартiсть 
Знос 
На 31 грудня 2013 р. 
Первiсна вартiсть 525 110 635
Знос 300 300
Балансова вартiсть на 31.12.13 р. 225 100 335
Данi примiтки 5 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядки 1000-1002).
Примiтка 6. Основнi засоби
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення 
балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на 
транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi 
безпосередньо пов'язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних 
засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються 
витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк
основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби».
В якостi первiсної вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ було використано їх 
переоцiнену вартiсть згiдно з П(С)БО. Керiвництво Товариства припускає, що балансова вартiсть 
основних засобiв приблизно зiставна з їх справедливою вартiстю.
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Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування 
амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв 
прирiвнюється до нуля. Балансова вартiсть по видах основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх 
первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче:
Тис. грн.
Найменування показника Земля Будiвлi,споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання 
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Разом
На 01 сiчня 2013 р. 
Первiсна вартiсть 1 234 27 537 74 155 1 954 549 105 429
Знос 3 520 8 736 1 080 213 13 549
Балансова вартiсть на 01.01.13 р. 1 234 24 017 65 419 874 336 91 880
Перемiщення в т.ч.: 
Надходження 1 565 4 147 2 766 5 8 483
Вибуття: первiсна вартiсть 55 1 445 8 1 508
Вибуття: знос 42 1 105 4 1 151
Амортизацiйнi вiдрахування 1 243 5 343 683 90 7 359
Переоцiнка: первiсна вартiсть 
Знос 
На 31 грудня 2013 р. 
Первiсна вартiсть 1 234 29 102 78 247 3 275 546 112 404
Знос 4 763 14 037 658 299 19 757
Балансова вартiсть на 31.12.13 р. 1 234 24 339 64 210 2 617 247 92 647
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 
реконструкцiя тощо).
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. Товариство не має 
збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у 
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або 
сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
Протягом звiтного року Товариство здiйснило вкладення у капiтальне будiвництво 
гiдроелектростанцiй та сонячних електростанцiй. Незавершене будiвництво станом на звiтну дату 
складає 1 261 тис. грн. 
Данi примiтки 6 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядки 1010-1012 та 1005).
Примiтка 7. Фiнансовi активи
Станом на 31.12.2013 року на балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї на суму 1 
554 тис. грн., в т.ч.:
- 984 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Агробудтехнологiя» (36,79%);
- 14 тис. грн. – частка в статутному капiталi ТОВ «Укргiдроiнвест» (27,5%);
- 107 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «ВiнСолар» (70%);
- 1 тис. грн. - частка в статутному капiталi ТОВ «Гiдрокаскад»;
- 448 тис. грн. - акцiї ЗАТ «Стальканатконструкцiя»
Фiнансовi iнвестицiї вiдображено в бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
Данi примiтки 7 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1035).
Примiтка 8. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових 
коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється Товариством згiдно з чинним 
законодавством стосовно ведення касових операцiй.
Тис. грн.
Рядок Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
1 Готiвковi кошти в касi 0 0
2 Поточний рахунок у банку 2 443 9 776
3 Валютний рахунок у банку 0 0
Разом 2 443 9 776
Обмежень щодо використання коштiв немає.
У звiтному роцi Товариством отриманi вiдсотки по розмiщенню коштiв на банкiвському рахунку у
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сумi 822 тис. грн.
Данi примiтки 8 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1165, 1167), а також
у Звiтi про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (рядок 2220).
Примiтка 9. Запаси
В таблицi наведено залишки запасiв Товариства на початок та на кiнець звiтного року.
Тис. грн.
Рядок Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
1 Сировина i матерiали 486 929
2 Паливо 10 53
3 Малоцiннi та швидкозношувальнi предмети 
4 Товари 1 
Разом запаси 497 982
Упродовж звiтного перiоду списано на витрати запасiв на суму 2 231 тис.грн., якi включено 
переважно до складу собiвартостi реалiзованої електроенергiї та адмiнiстративних витрат. Станом 
на звiтну дату запасiв, переданих у заставу, немає.
Данi примiтки 9 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1100, 1101).
Примiтка 10. Дебiторська заборгованiсть
Тис. грн.
Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 5 118 8 575
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками 
- з бюджетом 1 252 93
- за виданими авансами 792 6 243
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 018 127
Разом дебiторська заборгованiсть 12 180 15 038
Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) є поточною та виникла за перiод листопад 
- грудень 2013 року, в зв’язку з цим резерв сумнiвних боргiв не створювався.
Данi примiтки 10 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1125-1155).
Примiтка 11. Власний капiтал
Статутний капiтал товариства зареєстрований у сумi 406 тис. грн., який подiлено мiж чотирма 
Засновниками - фiзичними особами у розмiрах 26%, 26%, 26% i 22% вiдповiдно. 
Структуру власного капiталу наведено нижче: Тис. грн.
Найменування статтi Статутний капiтал Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток Разом 
власний капiтал
Станом на 01.01.2013 406 - 66 062 66 468
Переоцiнка - - - -
Рух коштiв загальних резервi, фондiв, прибутку, дивiденди - - (23 308) (23 308)
Прибуток за звiтний перiод - - 49 041 52 624
Станом на 31.12.2013 406 - 91 795 92 201
Данi примiтки 11 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1400,1420).
Примiтка 12. Зобов’язання Товариства
Зобов’язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, 
що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як 
очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та її економiчних вигiд.
Тис. грн.
Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
- товари, роботи, послуги 958 179
- розрахунками з бюджетом 691 1 047
- розрахунками зi страхування 134 167
- розрахунками з оплати працi 268 345
Iншi поточнi зобов’язання 359 5 221
Разом 2 410 6 959
Данi примiтки 12 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядки 1615-1630, 1690).
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Примiтка 13. Iншi фiнансовi зобов’язання
Складовi фiнансових зобов’язань Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Довгостроковi облiгацiї 862 1 017
Заборгованiсть по довгострокових iменних вiдсоткових звичайних облiгацiях (надалi –облiгацiї) 
загальною вартiстю 20 000 тис. грн. з термiном погашення в 2031 роцi вiдображено в звiтностi за 
амортизованою собiвартiстю з використанням ставки дисконту 18 вiдсоткiв.
Амортизована собiвартiсть облiгацiй станом на початок року становить 862 тис. грн. та на 
31.12.2013 року 1 017 тис. грн. 
Рiчна сума нарахованої амортизацiї по довгострокових облiгацiях склала 155 тис. грн. 
Данi примiтки 13 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1515).
Примiтка 14. Позики Тис. грн.
Найменування статтi Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Короткостроковi кредити банкiв: 
ПАТ «КБ «Правекс-банк» 13 500 
ПАТ «Укргазпромбанк» 4 000 
ПАТ «Укргазпромбанк» 1 499 
Разом 18 999 
Данi примiтки 14 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1600).
Примiтка 15. Доходи майбутнiх перiодiв
Тис. грн.
Найменування показникiв Станом на 01.01.2013 Станом на 31.12.2013
Доходи майбутнiх перiодiв 24 543 25 030
У складi доходiв майбутнiх перiодiв вiдображено рiзницю мiж загальною номiнальною вартiстю 
облiгацiй (20 000 тис. грн.) та їх амортизованою собiвартiстю на вiдповiднi дати (862 тис. грн. - на 
01.01.2013 року та 1 017 тис. грн. на 31.12.2013 року). Ставка дисконту 18 вiдсоткiв. Крiм цього, 
по данiй статтi балансу вiдображено вивiльненi вiд оподаткування кошти iнвестованi, у створення 
основних засобiв. 
Протягом звiтного року визнано iншi доходи в сумi 155 тис. грн. в частинi нарахованої амортизацiї
по довгострокових фiнансових зобов’язаннях (облiгацiях). 
Данi примiтки 15 зазначаються у звiтi Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (рядок 1665).
Примiтка 16. Доходи Товариства
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання 
власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Чистий дохiд вiд реалiзацiї 211 653 
Iншi операцiйнi доходи 5 814
Iншi фiнансовi доходи 1 061
Iншi доходи 653
Разом 219 181
Данi примiтки 16 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2000, 2120, 2220, 2240).
Примiтка 17. Собiвартiсть продажу
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Сировина та матерiали 4 337
Покупна електроенергiя 108 385
Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 4 331
Амортизацiя 6 664
Iншi витрати 5 560
Разом 129 277
Данi примiтки 17 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2050).
Примiтка 18. Адмiнiстративнi витрати
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Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Витрати на персонал 3 733
Амортизацiя 849
Матерiали 669
Оренднi послуги 300
Iншi витрати 1 691
Разом 7 242
Данi примiтки 18 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2130).
Примiтка 19. Витрати на збут
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Витрати на персонал 818
Амортизацiя 71
Матерiали 192
Iншi витрати 9 655
Разом 10 736
Данi примiтки 19 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2150).
Примiтка 20. Iншi операцiйнi витрати
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Страхування комерцiйних ризикiв 5 250
Курсова рiзниця вiд перерахунку iноземної валюти -
Iншi витрати 434
Разом 5 684
Данi примiтки 20 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2180).
Примiтка 21. Фiнансовi витрати
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Вiдсотки по позикових коштах в т.ч за облiгацiями 4 897
Разом 4 897
Данi примiтки 21 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2250).
Примiтка 22. Iншi витрати
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованих iнвестицiй 9
Амортизацiя дисконту по облiгацiям 155
Iншi витрати 360
Разом 524
Данi примiтки 22 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
(рядки 2270).
Примiтка 23. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентiв:
Тис. грн.
Найменування показникiв 2013 рiк
Поточний податок 11 368
Вiдстрочений податок 412
Витрати з податку на прибуток 11 780
Вiдстрочений податок на прибуток визначався вiдповiдно до МСБО 12 «Податки на прибуток».
Данi примiтки 23 зазначаються у звiтi Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) 
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(рядки 2300).
Примiтка 24. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2013 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових 
коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових 
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв. У звiтi вiдображається рух 
грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 41 952 тис. грн. 
(надходження).
Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 14 245 тис. 
грн. (видаток).
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить – 20 374 тис. грн. 
(видаток).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є надходження 
грошових коштiв в сумi – 7 333 тис. грн.
Примiтка 25.Операцiї з пов'язаними сторонами
Протягом звiтного року управлiнському персоналу Товариства нараховувалась i виплачувалась 
заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Поряд з цим, пов’язаним 
фiзичним особам протягом звiтного перiоду виплачувались вiдсотки за облiгацiями, емiтентом 
яких є ТОВ «Енергоiнвест» та нараховувались дивiденди. Сума виплачених вiдсоткiв за 2013 рiк 
склала 3 420 тис. грн., а сума нарахованих дивiдендiв 23 308 тис. грн.

Крiм цього, впродовж 2013 року звiтного року Товариство здiйснювало операцiї з пов'язаними 
сторонами. Заборгованiсть пов’язаних сторiн на звiтну дату становить:
Тис. грн. 
Тис. грн.
Найменування контрагента Операцiя Сальдо на 31.12.13.
Кредиторська заборгованiсть
ЗЕА «Новосвiт» надання юридичних послуг 16
Дебiторська заборгованiсть
ТОВ «Вiн Солар» поворотна фiнансова допомога 100
Примiтка 27. Подiї пiсля звiтного перiоду
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» у Товариства вiдсутнi 
подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань пiсля дати балансу.

Керiвник Ковальчук О.А.
Головний бухгалтер Гурняк Т.I.
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