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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
20022334
4. Місцезнаходження
04201, Україна, . р-н, м. Київ, вул. Кондратюка, б. 1
5. Міжміський код, телефон та факс
+380 (44) 461-81-62, +380 (44) 430-47-20
6. Електронна поштова адреса
secretar@energopol-ukraine.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
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)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
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
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
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
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
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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 включенодо 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)
30. Річна фінансова звітність
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення
окремо)
33. 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)
34. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що емiтент не
приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посади
корпоративного секретаря у емiтента немає.
Iнформацiя про дивiденди не надається, тому що дивiденди за результатами звiтного перiоду
та за результатами перiоду, що передував звiтному не нараховувались i не виплачувались.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що в 2016 роцi всi випуски облiгацiй
були скасованi вiдповiдними розпорядженнями НКЦПФР (Розпорядження НКЦПФР №98-КФС-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №99-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №100-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №101-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №102-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №103-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №104-КФ-С-О вiд
05.05.2016р, Розпорядження НКЦПФР №105-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №98-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №106-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №107-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №108-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №109-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №110-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №111-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №112-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №113-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №114-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №115-КФ-С-О вiд
05.05.2016р.) в зв"язку з погашенням облiгацiй. Станом на 31.12.2016р. зареєстрованих
(непогашених) випускiв облiгацiй немає.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало
похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не викупало та вiдповiдно не
продавало ранiше викупленi власнi акцiї протягом звiтного перiоду, викуплений власних акцiй
немає.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не
надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не приймались.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi такi рiшення не
приймались.
Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала
протягом звiтного перiоду не надаєтьтся, тому що особливої iнформацiї не було, iпотечнi цiннi
папери не випускались.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi,
не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку.
В формi "Текст аудиторського висновоку (звiту)" вiдсутнi Реєстрацiйний номер, серiя та
номер, дата видачi та строк дiї свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, тому
що емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв.
Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) не надаються, тому що емiтент здiйснив вiдкрите
розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, не надається тому що в 2016
роцi всi випуски боргових цiнних паперiв (облiгацiй) були скасованi вiдповiдними
розпорядженнями НКЦПФР (Розпорядження НКЦПФР №98-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №99-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №100-КФС-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №101-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №102-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №103КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №104-КФ-С-О вiд 05.05.2016р,
Розпорядження НКЦПФР №105-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №98-КФС-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №106-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,

Розпорядження НКЦПФР №107-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №108КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №109-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №110-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №111КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №112-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №113-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №114КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №115-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.) в зв"язку з
погашенням облiгацiй. Станом на 31.12.2016р. зареєстрованих (непогашених) випускiв
боргових цiнних паперiв (облiгацiй) немає.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва), не надається в зв'язку з тим, тому що в 2016 роцi всi випуски цiльових облiгацiй
пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини
об'єкта) житлового будiвництва) були скасованi вiдповiдними розпорядженнями НКЦПФР
(Розпорядження НКЦПФР №98-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №99-КФС-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №100-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №101-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №102КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №103-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.,
Розпорядження НКЦПФР №104-КФ-С-О вiд 05.05.2016р, Розпорядження НКЦПФР №105-КФС-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №98-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №106-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №107-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №108-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №109-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №110-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №111-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №112-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №113-КФ-С-О вiд
05.05.2016р., Розпорядження НКЦПФР №114-КФ-С-О вiд 05.05.2016р., Розпорядження
НКЦПФР №115-КФ-С-О вiд 05.05.2016р.) в зв"язку з погашенням облiгацiй. Станом на
31.12.2016р. зареєстрованих (непогашених) випускiв цiльових облiгацiй пiдприємств,
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта)
житлового будiвництва) немає.
Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало борговi цiннi папери
з забезпеченням випуску.
В "Iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв)" код за ЄДРПОУ ТОВ КУА "Дiалог Плюс" (ЗНВПIФ "Перспектива нерухомостi
(Україна)" слiд читати: 35829159-2331168 (електронна форма рiчної iнформацiї емiтента
цiнних паперiв за 2016 рiк не передбачає внесення такої кiлькостi символiв в полi кода за
ЄДРПОУ).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 482626
3. Дата проведення державної реєстрації
01.04.1996
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
243100
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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)
161
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
41.10 - Органiзацiя будiвництва будiвель
41.20 - Будiвництво енергопостачання житлових i нежитлових будiвель
68.10 - Купiвля та продаж власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонернi товариства не
заповнюють iнформацiю про органи управлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
2) МФО банку
320478
3) Поточний рахунок
26001201564
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
5) МФО банку
320478
6) Поточний рахунок
26001201564

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Створення об'єктiв архiтектури АЕ №525390 26.12.2014
Державна Архiтектурно23.12.2019
Будiвельна Iнспекцiя України
Товариство планує продовжити термiн дiї даної лiцензiї пiсля її
Опис
закiнчення.
14.04.2019
Монтаж споруд; Зварювальнi
№1368.14.32 15.04.2014
Тер.упр.держ.служби
роботи (РДЕ)
гiрничого нагляду та
промислової безпеки України
у Київ. обл. та м. Києвi
Товариство планує продовжити термiн дiї даної лiцензiї пiсля її
Опис
закiнчення.
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

15. Інформація про рейтингове агентство
Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Найменування рейтингового
агентства
1
Рейтингове агентство "IBI-Rating"

2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або оновлення
рейтингової оцінки
емітента або
цінних паперів
емітента
3
Поновлення
рейтингової оцінки
емітента 12.05.2016

Рівень кредитного
рейтингу емітента
або цінних паперів
емітента
4
Облiгацiї серiй А3P-3, S-3, ХЗ,вiдклик

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

ТОВ "Всходнi-Iнвест"

300987617

., Польща, Познань, вул.
Мазовецька, буд.42
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ТОВ КУА "Дiалог Плюс"
(ЗНВПIФ "Перспектива
нерухомостi (Україна)"

35829159-2

04201, м. Київ, вул.
Ю.Кондратюка, 1

1

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

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

Шиманськi Дарiуш Тадеуш

ЕF 3847104 13.08.2013 виданий Воєвода

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
20

Великопольський /1//
СО 785710 27.12.2001 виданий Оболонським РУ ГУ
МВС України в м. Києвi
СО 556767 06.02.2001 виданий Ленiнградським РУ
Костилева Тетяна Степанiвна
ГУ МВС України в м. Києвi
Усього
Клименко Олександр
Володимирович

23
7
100

V. Інформація про посадових осіб емітента
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
Семенкова Тетяна Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 247778 08.05.1997 виданий Ватутiнським МВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ПрАТ "Енергополь-Україна", фiнансовий директор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.10.2010, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Органiзацiя господарської та адмiнiстративної дiяльностi,
затвердження поточних планiв, затвердження типових договiрних цiн на продукцiю та тарифiв
на послуги i роботи, надання рiчного звiту та балансу, затвердження штатного розкладу
Товариства та посадових окладiв працiвникiв, планiв, кошторисiв та бюджетiв, прийом на
роботу та звiльнення працiвникiв, визначення умов оплати працi працiвникiв, ведення облiку
кадрiв, затвердження посадових iнструкцiй, проведення колективних переговорiв та укладання
Колективного договору, встановлення системи заохочення працiвникiв, накладання стягнень на
працiвникiв, органiзацiя ведення дiловодства, бухгалтерського облiку та звiтностi, визначення
необхiдностi заснування або входження до юр.осiб, створення дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв, забезпечення захисту торгової марки, забезпечення створення безпечних умов
працi для працiвникiв, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього
середовища, iнiцiювання проведення спецiальної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi,
здiйснення iнших повноважень, передбачених чинним законодавством України, Статутом,
внутрiшнiми документами.
Розмiр виплаченої винагороди 917 422,74 грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 25 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: фiнансовий директор, головний бухгалтер.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кишко Наталiя Iванiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 088329 16.01.1996 виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1969
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ " Компанiя розвитку будiвництва", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.03.2012, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Органiзовує та веде бухгалтерськiй та податковий облiк на
пiдприємствi.
Розмiр виплаченої винагороди 287 211,02 грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачується.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: головний бухгалтер.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiсьнєвскi Єжi Мечислав
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АТ 3820710 03.03.2008 виданий Воєвода Великопольський/1/
4) Рік народження
1957
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
34
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "PBG" (Польща), Голова правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки:Органiзовувати роботу Наглядової ради, скликати засiдання
Наглядової ради, забезпечувати пiдготовку документiв, необхiдних для проведення засiдання
Наглядової ради, виконувати iншi обов'язки, якi покладаються на нього Статутом, цим та iншим
положенням Товариства, дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у всiх
пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої власностi, вiд iменi Наглядової ради
звертатися до Директора або Ревiзора з вимогою про розгляд питань, що вносяться Наглядовою

радою, вносити питання на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв, Директора, Ревiзора,
запрошувати на засiдання Наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях
встановлено законодавством, Статутом Товариства та його внутрiшнiми положеннями, вiд iменi
Наглядової ради звертатися до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї в межах
їх компетенцiї, вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням
Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради, скликати черговi та почерговi засiдання
Наглядової ради, розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо
тимчасового виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим
членом Наглядової ради, видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї,
вносити питання на розгляд Наглядової ради, брати участь в обговореннi та голосувати з питань
порядку денного на засiданнi Наглядової ради, надавати у письмовiй формi зауваження на
рiшення Наглядової ради.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи
акцiонерiв, незалежним директором
Загальний стаж роботи 34 роки. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: Голова Правлiння.
Обiймає посаду президента компанiї Акцiонерного товариства"PBG" (Польша, 62081, Польща
район Тарново Подгурне, мiсц. Висоготово, вул. Скужевська, №35)
1) Посада
Член наглядової ради (акцiонер)
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шиманськi Дарiуш Тадеуш
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕF 3847104 13.08.2013 виданий Воєвода Великопольський/1/
4) Рік народження
1970
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
27
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
АТ "PBG" (Польща), Член правлiння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у
всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi, особисто або разом з
iншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акцiонерiв, звертатися до
Голови Наглядової ради щодо скликання почергового засiдання Наглядової ради, вносити
питання на розгляд Наглядової ради, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку
денного на засiданнi Наглядової ради, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення
Наглядової ради.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа є акцiонером товариства. Посадова особа не є: представником акцiонера,

представником групи акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: юрист
Обiймає посаду вiце президента компанiї Акцiонерного товариства"PBG" (Польша, 62081,
Польща район Тарново Подгурне, мiсц. Висоготово, вул. Скужевська, №35)
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сакун Владислав В'ячеславович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СА 641586 11.12.1997 виданий Мелiтопольським МВУМВС України в Запорiзький обл.
4) Рік народження
1967
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
5
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Приватний пiдприємець
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015, обрано на 3 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у
всiх пiдприємствах, в установах та органiзацiях будь-якої форми власностi, особисто або разом з
iншими членами Наглядової ради приймати участь у Загальних зборах акцiонерiв, звертатися до
Голови Наглядової ради щодо скликання почергового засiдання Наглядової ради, вносити
питання на розгляд Наглядової ради, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку
денного на засiданнi Наглядової ради, надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення
Наглядової ради.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи
акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 5 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: економiст.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Переверзєв Сергiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ММ 525324 14.07.2000 виданий Жовтневим РВ ХМУУМВС України в Харкiвськiй обл.
4) Рік народження

1969
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
30
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Аудиторська фiрма "ОЛГА Аудит", аудитор
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2015, обрано на 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Дотримуватися вимог щодо дiяльностi Ревiзора,
встановлених в Статутi та внутрiшнiх документах Товариства, а також чинним законодавством,
в межах своїх повноважень виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства,
щорiчно звiтувати перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства щодо своєї дiяльностi,
органiзовувати контроль фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, дочiрнiх
пiдприємств, фiлiй, представництв, виробничих дiльниць та пiдсобних виробництв, а також їх
посадових осiб, затверджувати план своєї роботи, погоджувати фiнансовий план товариства та
звiт директора щодо його виконання, перевiряти рiчну фiнансову iншу звiтнiсть, перед її
затвердженням на Загальних зборах акцiонерiв, дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується.
Посадова особа протягом звiтного перiоду не змiнювалась.
Посадова особа не є: акцiонером товариства, представником акцiонера, представником групи
акцiонерiв, незалежним директором
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад якi обiймала особа протягом останнiх
п'яти рокiв: аудитор.
Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Директор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Семенкова Тетяна
Вiкторiвна

Головний
бухгалтер

Кишко Наталiя
Iванiвна

Голова наглядової
ради
Член наглядової
ради (акцiонер)
Член наглядової
ради

Вiсьнєвскi Єжi
Мечислав
Шиманськi
Дарiуш Тадеуш
Сакун Владислав
В'ячеславович

Ревiзор

Переверзєв Сергiй
Миколайович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
НС 247778 08.05.1997 виданий
Ватутiнським МВУМВС України
в Черкаськiй обл.
СН 088329 16.01.1996 виданий
Жовтневим РУ ГУ МВС України
в м. Києвi
АТ 3820710 03.03.2008 виданий
Воєвода Великопольський/1/
ЕF 3847104 13.08.2013 виданий
Воєвода Великопольський/1/
СА 641586 11.12.1997 виданий
Мелiтопольським МВУМВС
України в Запорiзький обл.
ММ 525324 14.07.2000 виданий
Жовтневим РВ ХМУУМВС
України в Харкiвськiй обл.
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

0

0

0

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

Найменування юридичної
особи

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Всходнi
Iнвест"

Код за
ЄДРПОУ

30098761
7

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

., Польща, . р-н,
Познань, вул.
Мазовецька,буд.42
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

фiзична особа
фiзична особа
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

49

49

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

20
23
92

20
23
92

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
49
Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
20
23
92

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

49

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

20
23
92

0
0
0

0
0
0

0
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
24.04.2015
100

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
директора Товариства.
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення
за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв за 2015 рiк.
7. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї.
8. Внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх положень Товариства шляхом
викладення їх в новiй редакцiї.
9. Про надання дозволу на продаж основних засобiв.
Особи, що подавали пропозицiї до порядку денного: пропозицiй не було.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi Костильової Тетяни Степанiвни та Жадана
Олега Володимировича.
2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2015 рiк.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк, в тому числi рiчну фiнансову
звiтнiсть Товариства за 2015 рiк.
6. Збитки, отриманi в 2015 роцi, в розмiрi 235381 тис. грн., покрити за рахунок
прибутку майбутнiх перiодiв.
7. 1.Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його
в новiй редакцiї. 2.Уповноважити директора Товариства Семенкову Тетяну
Вiкторiвну пiдписати Статут в новiй редакцiї та забезпечити проведення його
державної реєстрацiї.3.Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016 року.
8. 1. Внести змiни та доповнення до Положень Товариства "Про Загальнi збори
акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Директора", "Про Ревiзора" шляхом
викладення їх в новiй редакцiї. 2. Рiшення набирає чинностi з 01 травня 2016
року.
9. Надати директору Товариства Семенковiй Тетянi Вiкторiвнi дозвiл до
31.12.2017 року на продаж основних засобiв Товариства граничною сукупною
вартiстю 20 000 000,00 (двадцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), враховуючи
податок на додану вартiсть.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Олга Консалт"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
36047939
04071, м. Київ, вул. Хорива, 39-41
4185
Аудиторська палата України
25.09.2008
+380 (67) 406-77-58
+380 (67) 406-77-58
Аудиторськi послуги
Аудиторська
фiрма,
яка
надає
аудиторськi послуги Товариству
Публiчне акцiонерне товариство
"Фондова бiржа ПФТС"
Акціонерне товариство
21672206
01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд.
42-44
АД № 034421
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
11.06.2012
+380 (44) 277-50-00
+380 (44) 277-50-01
Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на
фондовому ринку
Органiзатор торгiвлi, через якого
розмiщенi облiгацiї Товариства
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Сучаснi Фiнансовi
Iнструменти"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
35059833
01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 3а
АЕ № 286639
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.07.2014
+380 (44) 502-11-42
+380 (44) 502-11-42
Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами

Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

(андеррайтинг)
Андеррайтер,
з
яким
iнвестори
укладають договори купiвлi-продажу
облiгацiй Товариства
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Рейтингове
агентство "IBI - Рейтинг"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33262696
03680, м. Київ, вул. Горького, 172,
оф.1014
3
Державна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
12.04.2010
+380 (44) 362-90-84
+380 (44) 521-20-15
Рейтингова оцiнка емiтента та його
цiнних паперiв
Рейтингове агентство, уповноважене
здiйснювати визначення та оновлення
рейтингової оцiнки цiнних паперiв
Товариства
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
2092
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку України
01.10.2013
+380 (44) 591-04-00
+380 (44) 482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю
цiнних паперiв
Юридична особа, яка надає депозитарнi
послуги з обслуговування випуску
цiнних паперiв Товариства. Вiдповiдно
до частини 2 статтi 9 Закону України
"Про депозитарну систему України",
акцiонерне товариство набуває статусу
Центрального депозитарiю з дня
реєстрацiї Комiсiєю в установленому
порядку
Правил
Центрального
депозитарiю. 1 жовтня 2013 року
Нацiональною комiсiєю з цiнних
паперiв та фондового ринку було
зареєстровано
поданi
Публiчним

акцiонерним
товариством
"Нацiональний депозитарiй України"
Правила Центрального депозитарiю
цiнних паперiв (рiшення Комiсiї вiд
01.10.2013 №2092). В зв"язку з цим
замiсть Номеру лiцензiї або iншого
документу вказано № рiшення Комiсiї,
щодо реєстрацiї Правил Центрального
депозитарiю та замiсть дати видачi
лiцензiї або iншого документа вказана
дата прийняття рiшення Комiсiї, щодо
реєстрацiї
Правил Центрального
депозитарiю.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПIОГЛОБАЛ
Капiтал"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
33633840
01601, м.Київ, пр. Мечникова, буд.2
АЕ №286766
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
10.12.2013
+380 (44) 207-01-05
+380 (44) 207-01-05
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
Депозитарна
установа,
в
якiй,
Товариство вiдкрило рахунки в цiнних
паперах власникам акцiй

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
12.10.1998

Опис
02.08.2010

Опис

02.08.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
933/10/1/98

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

3
4
5
6
7
8
UA1009991001 Акція проста Документар
2 431
100
Територiальне
документарн
ні іменні
управлiння Державної
а іменна
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
Закрите (приватне) розмiщення акцiй здiйснювалось з метою формування статутного капiталу товариства.
Свiдоцтво про випуск акцiй №933/10/1/98 вiд 12.10.1998р. втратило чиннiсть.

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

9
243 100

10
100

280/10/1/10

Територiальне
UA4000082366 Акція проста Бездокумент
2 431
100
243 100
100
управлiння Державної
бездокумента арні іменні
комiсiї з цiнних
рна іменна
паперiв та фондового
ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.
Вiдповiдно до прийнятого на Загальних зборах акцiонерiв вiд 30.06.2010р. рiшення та вiдповiдно до вимог чинного законодавства проведено
дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства, тобто переведення випуску простих iменних акцiй Товариства, випущених у документарнiй формi
iснування, в бездокументарну форму.
Розмiщення акцiй в процесi дематерiалiзацiї не здiйснювалось.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №280/10/1/10 вiд 02.08.2010р., видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi, втратило чиннiсть в зв'язку зi змiною найменування Товариства.
280/10/1/10

Територiальне
управлiння Державної
комiсiї з цiнних
паперiв та фондового

UA4000082366

Акція проста
бездокумента
рна іменна

Бездокумент
арні іменні

2 431

100

243 100

100

Опис

ринку в м. Києвi та
Київськiй областi
Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не проводилась.
Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента не було.
Додаткової емiсiї цiнних паперiв в звiтному перiодi не було.
Оновлене свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №280/10/1/10 вiд 02.08.2010 року видане Територiальним управлiнням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi 24.06.2011р. в зв'язку зi змiною найменування Товариства.Розмiщення акцiй
в процесi змiни найменування не здiйснювалось.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна" було створено в 1991 роцi як
пiдприємство з 100% iноземним капiталом - капiталом приватної холдинговою компанiєю
"Енергополь" (Польща). Основною дiяльнiстю компанiї в минулому було надання будiвельномонтажних робiт у сферi розвитку iнфраструктури енергетичної галузi України. З 2000 року
компанiя стала надавати весь спектр будiвельних робiт i має всi необхiднi дозволи та лiцензiї
для проведення подiбних робiт на територiї Українi. Починаючи з 2009 року i протягом звiтного
2016 року основний дiяльнiстю компанiї є реалiзацiя проекту з будiвництва житлово-офiсного
комплексу загальною площею 300 588,03 квадратних метрiв об'єктами соцiально-побутового
призначення. На вiдведених пiд забудову земельних дiлянках площею 6,2814 га передбачається
збудувати чотири житловi будинки змiнної поверховiстю вiд 24 до 26 поверхiв загальною
площею 194 279,57 квадратних метра, пiдземнi паркiнги загальною площею 49 125,25
квадратних метра. Компанiя збудувала та ввела в експлуатацiю першу чергу (перший житловий
будинок), другу чергу (другий житловий будинок), третю чергу (1-ий пусковий комплекс житловий будинок № 3, ТП № 2) будiвництва. В 2016 роцi були продовженi роботи по
будiвництву третьої черги (2-ий пусковий комплекс - житловий будинок № 4, ТП № 3) та 3-ий
пусковий комплекс - пiдземний паркiнгу № 3 житлово-офiсного комплексу з об'єктами
соцiально-побутового, торговельного призначення, що є власнiстю ПрАТ "Енергополь-Україна"
i знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ю.Кондратюка, 1.
Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу у звiтному перiодi не вiдбувалося.
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 відповідно до попередніх
звітних періодів
Органiзацiйна структура товариства включає наступнi пiдроздiли:
Адмiнiстрацiя;
Фiнансовий вiддiл;
Бухгалтерiя;
Вiддiл продажу та маркетингу;
Вiддiл матерiально-технiчного постачання;
Виробничо-технiчний вiддiл;
Проектний вiддiл;
Технiчний вiддiл;
Транспортний вiддiл;
Вiддiл охорони;
Вiддiл складського господарства;
Вiддiл соцiального забезпечення
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
товариство не має.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм роком не було.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників

операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 87осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 73 осiб.
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), немає.
Фонд оплати працi - 15 590 174,56 грн. Фонд оплати працi зменшився порiвняно з попереднiм
роком на 207 335,63 грн.
Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам емiтента, немає.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Компанiя керується облiковою полiтикою, затвердженою Наказом директора б/н вiд 02 сiчня
2007 року, затвердженим керiвником пiдприємства, зi змiнами та доповненнями, встановленими
Наказом б/н вiд 01 жовтня 2011 року та Наказом № 11 вiд 01.09.2015 року.
Положення облiкової полiтики (коротко):
1) Облiкова полiтика розроблена вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996-XIV, Положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, iнструкцiями та iншими нормативними актами, якi регулюють порядок
ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi.
2) Основнi засоби - матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у
процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам
або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк
корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первiсна вартiсть яких бiльш
нiж 2 500 гривень (з 01 вересня 2015 року - 6 000 гривень).
Матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше
одного року i первiсна вартiсть яких менше нiж 2 500 гривень (з 01 вересня 2015 року - 6 000
гривень), що вiдносяться до спецiальної групи основних засобiв - iншi необоротнi матерiальнi
малоцiннi активи.
Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класифiкуються за такими групами:
- Будiвлi та споруди;
- Автомобiлi;
- Офiсна технiка, комп'ютерне та телекомунiкацiйне обладнання;
- Складське та торгiвельне обладнання;
- Офiснi та iншi меблi;
- Iншi об'єкти основних засобiв;

- Iншi необоротнi матерiальнi малоцiннi активи.
Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною
вартiстю.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з полiпшенням
об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що
призводить до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, первiсно очiкуваних вiд використання
об'єкта.
Нарахування амортизацiї здiйснюється за податковим методом, передбаченим Податковим
кодексом України.
3) Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має матерiальної форми, може бути
iдентифiкований та утримується пiдприємством з метою використання протягом перiоду бiльше
одного року для виробництва, торгiвлi, послуг в адмiнiстративних цiлях чи надання в оренду
iншим особам.
Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного
використання. Рiшення щодо термiну корисного використання кожного окремого об'єкта
приймається окремо.
4) Запаси - активи, якi:
- утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської дiяльностi;
- знаходяться в процесi виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
- утримуються для споживання пiд час виробництва продукцiї, виконання робiт i надання
послуг, а також управлiння пiдприємством.
Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку та звiтностi за найменшою з двох оцiнок:
первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво,
продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється по методу ФIФО.
5) Дебiторська заборгованiсть - сума заборгованостi дебiторiв пiдприємству на певну дату.
Дебiтори - юридичнi та фiзичнi особи, якi внаслiдок минулих подiй повиннi пiдприємству певнi
суми грошових коштiв, їх еквiвалентiв або iнших активiв.
Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання
пiдприємством майбутнiх економiчних вигод та може бути достовiрно визначена її сума.
Величина сумнiвних боргiв визначається виходячи з термiну її виникнення. Нарахування
резерву сумнiвних боргiв здiйснюється тодi, коли сума боргу перевищує 180 днiв з дня його
виникнення. Сума таких резервiв визначається рiшенням дирекцiї пiдприємства.
Незалежно вiд перерахованих вище факторiв, резерв сумнiвних боргiв нараховується якщо
термiн виникнення боргу перевищує 1 рiк в розмiрi 100% величини боргу.
6) Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує
ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення.
Зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.
7) З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного перiоду пiдприємство може
створювати забезпечення по операцiйних витрат пiдприємства, якщо є достовiрна iнформацiя,
що в найближчому майбутньому вони будуть понесенi.
З метою своєчасностi та повноти вiдображення витрат пов'язаних з оплатою працi на кiнець
фiнансового року створюються резерви по вiдпустках за фактично не вiдпрацьований
працiвником перiод.
Залишок забезпечення переглядається на кожну дату балансу та, у разi необхiдностi,
коригується (збiльшується або зменшується). У разi вiдсутностi ймовiрностi вибуття активiв для
погашення майбутнiх зобов'язань сума такого забезпечення пiдлягає сторнуванню.
8) Доходи i витрати вiд продажу квартир визнанi на пiдставi П(С)БУ 18 "Будiвельнi контракти".
Доходи i витрати визнанi по мiрi виконання етапiв будiвництва (вiдсотка готовностi будинку) на
кiнець звiтного перiоду. Ступiнь завершеностi визначається за методом завершення фiзичної
частини робiт за контрактом. Доходи визнаються тiльки по об'єктах (житловим квартирам) за
якими укладенi договори на продаж квартир з покупцями.

9) По iншим продажам доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (послуг, товарiв, iнших активiв)
визнається у разi наявностi наступних умов:
- Покупцем пiдписанi акти i видатковi накладнi на продукцiю (товар, послугу, iнший актив).
Виручка вiдображається в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв,
отриманi або пiдлягають отриманню.
Вартiсть послуг (товарiв) для продажу встановлюється окремо на кожний вид послуг (товару), за
кожного Клiєнта i затверджується директором пiдприємства.
10) Податок на прибуток складається з поточного i вiдстроченого податку. Витрати, пов'язанi iз
сплатою податку на прибуток визначаються вiдповiдно до українського податкового
законодавства i грунтуються на результатах податкових звiтiв i декларацiй. Вiдстроченi
податковi активи i зобов'язання розраховуються по податкових ставках, якi як очiкується,
застосовуватимуться в перiоди реалiзацiї вiдповiдного податкового активу або погашення
податкового зобов'язання, з використанням ставок оподаткування якi дiють або переважно дiють
за станом на звiтну дату.
Фiнансових iнвестицiй товариство не здiйснювало, в зв"язку з цим метод облiку та оцiнки
вартостi фiнансових iнвестицiй невизначений.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Компанiя має довгостроковий цикл виробництва, а саме будiвництво житлових квартир, офiсних
примiщень та паркiнгу. Даний напрям дiяльностi Товариства характеризується широким
спектром пропонованих послуг. Зальна площа реалiзованої нерухомостi по укладеним в 2016
роцi договорам складає 8 799,49 кв. м . Середньореалiзацiйнi цiни: 15 800,00 грн. Чистий дохiд
вiд реалiзацiї нерухомостi розрахований виходячи iз ступеня завершеностi будiвництва (з
урахуванням доходу за укладеними договорами до 01.01.2016 року) складає 137 906 165,27 грн.
Товариство не займається експортом, тому iнформацiя щодо загальної суми експорту
вiдсутня.Частка експорту в загальному обсязi продажiв-0%.Найперспективнiшим в дiяльностi
товариства є органiзацiя будiвництва об'єктiв нерухомостi для продажу чи здавання в оренду у
м. Києвi. Термiни виконання монолiтних - залiзобетонних робiт мають чiтко визначений
сезонний характер:- уповiльнення та здороження робiт, якi виконуються при мiнусових
показниках температури повiтря, при поривах вiтру вище 10 м/с, при наявностi опадiв (снiг,
дощ);- призупинення робiт при температурi нижче -20 градусiв нижче нуля; - призупинення
робiт при швидкостi вiтру вище 20 м/с; - призупинення робiт при стихiйних лихах. Ринком збуту
для Товариства є ринок житлової та нежитлової нерухомостi в м. Києвi. Основними
споживачами продукцiї, послуг та робiт Товариства є покупцi та орендарi нерухомостi - фiзичнi

та юридичнi особи, що мають потребу в придбаннi або орендi житлових та нежитлових
(вбудованих) примiщень. Стосовно нежитлових (вбудованих) примiщень основний попит у
сегментi формується компанiями що пропонують послуги для обслуговування потреб населення,
а саме: перукарськi послуги, юридичнi послуги, банкiвськi послуги, магазини промислових та
продовольчих товарiв, заклади громадського харчування, тощо. Основнi ризики в дiяльностi
емiтента: - погiршення загальноекономiчної ситуацiї в країнi, змiни у фiнансово-податковiй
полiтицi уряду, змiни у законодавствi щодо дiяльностi пiдприємств;- зниження
платоспроможного попиту на об'єкти нерухомостi з боку покупцiв;- ризик невиконання та
незавершення будiвництва; - ризик раптових i непередбачених подiй, що завдають шкоди
споруджуваному будiвельному об'єкту; - ризик ушкодження, знищення або викрадення
будiвельної технiки, споруд, тимчасових будiвель, що знаходяться на будiвельному майданчику;
- ризик нанесення в результатi СМР збитку третiм особам; - ризик виявлення в перiод
гарантiйної експлуатацiї недолiкiв у будiвельному об'єктi;- ризик ушкодження або знищення
будiвельної спецiальної технiки;- ризик втрати або ушкодження будiвельних матерiалiв в
процесi їх транспортування до мiсця будiвництва;- ризик недостатностi квалiфiкованих
спецiалiстiв, невиконання контрагентами Товариства своїх зобов'язань;- iншi ризики пов'язанi з
господарською дiяльнiстю. Заходи емiтента щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi:
дотримання законодавчих норм будiвництва, страхування, охорона, залучення професiйних
консультантiв, налагодження добропорядних стосункiв з державними контролюючими органами
та третiми особами.Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту: Товариство
використовує всi засоби реклами для збуту продукцiї: зовнiшня реклама, засоби масової
iнформацiї (iнтернет, перiодичнi видання, радiо, телебачення). Товариство має маркетингову
стратегiю продажу продукцiї. Канали збуту й методи продажу: 1. Укладення з покупцями
договорiв безпосередньо через вiддiл продажу Товариства; 2. Шляхом залучення iнвестицiйних
внескiв за iнвестицiйним договором. Джерела сировини: українськi постачальники будiвельних
матерiалiв українського та iноземного виробництва. Цiни рiзко зростають.Основним джерелом
фiнансування будiвництва житла на сьогоднiшнiй день є кошти населення та пiдприємств,
установ i органiзацiй. Будiвельна галузь на теперiшнiй час кризового становища країни
характеризується наступними тенденцiями:- iснує стабiльний попит на новозбудоване житло,
але вiн обмежений вiдсутнiстю iнститутiв кредитування будiвництва житла, зниженням доходiв
населення та нестабiльною економiчною ситуацiєю в країнi;- непередбачуванiсть щодо питання
формування цiнової полiтики на новозбудоване житло;- зниження активностi банкiвських
установ у сферi кредитування будiвництва житла, розвитку iнститутiв фiнансування,
iнвестування;- сталий попит на будiвельно-монтажнi роботи;- впровадження нових будiвельних
технологiй в процесi здiйснення будiвельно-монтажних робiт; Особливостями розвитку галузi
є:- стабiлiзацiя ринку нерухомостi в країнi;- низька забезпеченiсть населення житлом;застарiлий житловий фонд;- висока ступiнь зносу житлового фонду.У гiршому становищi
виявляться масштабнi проекти, джерела подальшого фiнансування яких є невизначеними.У
середньостроковiй перспективi малоймовiрним також є приплив спекулятивного капiталу на
сегмент нерухомостi. Купiвля нерухомостi в якостi вкладення коштiв буде вiдбуватися
невеликий частиною iнвесторiв, якi мають вiльнi кошти навiть в умовах кризи i необхiднiсть їх
iнвестувати.Значна перевага буде у забудовникiв, якi на тлi катастрофiчного падiння довiри до
ринку будiвництва, зможуть видiлятися серед iнших гравцiв. Звичайно, мова йде про тих
забудовникiв, у яких є позитивна попередня iсторiя i якi будуть продовжувати будiвництво
об'єктiв, можливо знизивши темпи.Таким чином, криза в будiвництвi призведе до очищення
ринку вiд слабких або недобросовiсних гравцiв, зниження цiн, бiльш якiсний пiдхiд до
планування будiвельних проектiв.Сучаснi технологiї будiвництва, якi використовуються
Товариством, дозволяють здiйснювати будiвельнi роботи цiлий рiк. Галузь, в якiй здiйснює
дiяльнiсть Товариство, має тенденцiї до постiйного розвитку. Значно бiльший потенцiал
матимуть розпочатi проекти за участю iноземних iнвесторiв i великих вiтчизняних промисловофiнансових груп.Товариство виконує один з найбiльших проектiв з будiвництва житлового

комплексу у мiстi Києвi.Основними конкурентами емiтента є компанiї ТОВ "К.А.Н.
Девелопмент" (житловi комплекси "Комфорт Таун" та "Паркове мiсто") та компанiя ДП
"Iнтергал-Буд", що здiйснюють будiвництво та реалiзацiю нерухомостi у вибраному сегментi.
Iнформацiя про особливостi продукцiї (послуг) Товариства: Генеральним планом на вiдведенiй
пiд забудову дiлянцi площею 6,2814 га передбачається розмiщення чотирьох житлових
багатоповерхових будинкiв з пiдземними паркiнгами, вбудованих IТП та насосних станцiй
хозпитного водопостачання , окремо збудованих РП/ТП та ТП, майданчикiв: для вiдпочинку
дiтей i дорослих, для зайняття фiзкультурою, для господарських потреб, для вигулу собак. А
також стоянки для автомобiлiв i благоустрiй прилеглих до дiлянки пiд забудову територiї
житлових квартир i паркової зони. Враховуючи шумовий потенцiал Великої кiльцевої дороги
пропонується вiддiлення дiлянки пiд забудову вiд магiстралi облаштуванням захисної
перешкоди. Уздовж суцiльного захисного екрану заввишки 5,5 м з боку бази "ЕнергопольУкраїна" проектом передбачено облаштування шумо- i газозахисної смуги шириною 15,0 м. з 5
рядами дерев i кущами. Розмiщення проектованих об'єктiв передбачено з облiком: їх
функцiонального призначення; дотримання нормативних вимог i протипожежних розривiв;
необхiднiсть забезпечення кругового протипожежного проїзду навколо будинку; дотримання
нормативних вiдстаней вiд житлової забудови до майданчикiв i стоянок автотранспорту; умов
iнсоляцiї; конфiгурацiї земельної дiлянки пiд будiвництво; забудови, що склалася навкруги.
Технiко-економiчнi показники по генплану житлово-офiсного комплексу "Мiнiстерський", який
знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кондратюка, 1: 1. Орiєнтована площа земельної дiлянки 6,2814 га. 2. Площа забудови - 14 821,04 кв.м. 3. Площа асфальтового покриття - 31 588,5 кв.м. 4.
Площа озеленення - 21 715 кв.м. Проектом передбачається облаштування зручних пiд'їздiв i
пiдходiв до будiвель i споруд, якi проектуються, з твердим покриттям з асфальтобетону i
бетонної плитки типа ФЕМ. Тротуари, проїзди i проходи вiддiляються вiд газонiв бортовим
каменем. Вiльна вiд забудови, а також прилегла до житлового будинку територiя, пiдлягає
озелененню шляхом насадження дерев, кущiв, пристрiй газонiв i квiткарок. Висота житлових
поверхiв вiд пiдлоги до пiдлоги - 2,72 м. Висота першого i другого поверху вбудованих
примiщень вiд пiдлоги до пiдлоги - 3,30 м, що дозволяє розмiстити необхiднi розводки
iнженерних мереж пiд стелею пiдшивки. Вирiшуючи мiстобудiвнi потреби, комплекс одночасно
дозволяє забезпечити нормальнi умови проживання людей (iнсоляцiя квартир, комплекс послуг
розмiщуваних в пiдсобних примiщеннях, пiдземнi паркiнги для зберiгання автотранспорту
тощо). Кожна квартира планується так, щоб з холу був вихiд до загальної кiмнати, поряд з якою
розташовується кухня, яка має вихiд на лоджiю з притулком для пожежної безпеки. На першому
i другому поверсi в кожнiй секцiї знаходяться вбудованi примiщення загального призначення,
устаткуваннi санвузлами, з окремими вхiдними групами i вiдокремленими вiд входiв в житловiй
частинi Пластика фасадiв комплексу досягається шляхом поєднання елементiв просторовою
композицiї - еркерiв, нiш, карнизiв i iнших частин, що виступають, а також за допомогою
поєднання матерiалiв зовнiшньої обробки - скло, i свiтової гамми фiброплити. Покрiвля є
поєднаною, згiдно проекту. Як утеплювач використовується жорстка мiнеральна вата з
товщиною за розрахунком, але не менше 150 мм Верхнiй покрiвельний шар - з рулонних
матерiалiв. Всього запроектовано чотири пiдземнi паркiнги (автостоянки). для житлової частини
- три з окремим в'їздом (i виїздом вiдповiдно) на першiй i нижчий рiвнi з боку вул. Кондратюка i
евакуацiйними виїздами на приквартирну територiю, i один паркiнг для офiсного комплексу.
Перспективнi плани розвитку Товариства: реалiзацiя проекту з будiвництва. Кiлькiсть
постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у
загальному обсязi постачання: 7 юридичних осiб, а саме: ТОВ "Будакс", ТОВ "ПБГ-Україна",
ПАТ АК "Київводоканал", АК "Київенерго", ТОВ "Київська комунальна компанiя", ТОВ "ЛУН
Україна", ТОВ "НОРД МЕДIА" . Дiяльнiсть товариства здiйснюється на територiї України, всi
100% загальної суми доходiв в 2016 р. отримано на Українi.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Придбань або вiдчудження активiв на значнi суми у 2011-2014 роках не було.У 2015 роцi
компанiя реалiзувала 3-х кiмнатну квартиру, яка входила до складу основний засобiв та
використовувалась в адмiнiстративних цiлях. Також у 2015 роцi були введенi самостiйно
збудованi офiси, якi будуть використовуватись в господарськiй дiяльностi та надаватись в
оренду. У 2016 роцi вiдчуджень активiв на значнi суми не було.
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація На протязi 2016р.емiтентом були укладенi наступнi правочини з власником
iстотної участi, а саме:
Договiр вiд 11.01.2016 р. про надання безпроцентної цiльової позики (цiльове призначення будiвництво будинку) у сумi 1 265 000,00 грн., укладений мiж ПрАТ " Енергополь-Україна " та
Клименко Олександром Володимировичем; пiдстава укладання: рiшення виконавчого органу;
методика цiноутворення: договiрна (згiдно з договором).
Правочинiв емiтента з iншими власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не було. Емiтент не має
дочiрнiх/залежних пiдприємств та вiдокремлених пiдроздiлiв.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
До основних засобiв Товариства належать будiвлi та споруди, машини та обладнання,
транспортнi засоби, iнструменти, прилади, iнвентар, iншi. Орендованих основних засобiв немає.
Товариство надає в оренду власнi об'єкти нерухомостi, якi розташованi на земельнiй дiлянцi за
адресою: м. Київ, вул. Кондратюка, буд. 1. З метою реалiзацiї проекту з будiвництва житловоофiсного комплексу на данiй земельнiй дiлянцi, споруди якi розташованi будуть поступово
лiквiдованi. Значних правочинiв щодо основних засобiв немає. Обмежень на використання
основних засобiв немає. Осноснi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства та
мiсцезнаходженням будiвництва.
Ступiнь використання обладнання - 100%. Спосiб утримання активiв - використання у власнiй
виробничiй дiяльностi та надання в оперативну оренду, мiсцезнаходження основних засобiв - м.
Київ, вул. Кондратюка, буд. 1. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi
активiв пiдприємства, вiдсутнi. Емiтент не планує капiтального будiвництва, розширення або
удосконалення основних засобiв.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливають наступнi проблеми:
- економiчна та фiнансова криза в країнi, в зв'язку з якою падає платоспроможнiсть населення та
пiдприємств;
- недосконалiсть законодавчої бази та системи оподаткування;
- рiст цiн на будiвельнi матерiали та роботи;
- змiна кон'юнктури ринку нерухомостi та iншi.
Ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень висока.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
В 2016 роцi були наступнi факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i
компенсацiй за порушення законодавства:
Судовий збiр згiдно постанови ВП №49897425 вiд 01.02.2016р. та рiшення ГС м. Києва Справа
№910/29158/15 сума 9 754,29 грн.,
сплата грошових зобов'язань за актом перевiрки №41/26-15-13-01-01/20022334 вiд 17.02.2016
року сума 75 375,00 грн.,
пеня вiд 10.03.2016 р. по оренднiй платi за землю зг. акта перевiрки №41/26-15-13-0101/20022334 вiд 17.02.2016 року сума 12 101,82 грн.,
сплата грошових зобов'язань за актом перевiрки №89/26-54-12-04-08 вiд 14.03.2016 року на суму
170,00 грн.,
адмiнiстративний штраф згiдно постанови №640-ЦД-1-Е вiд 27.04.2016р. на суму 1020,00 грн.,
сплата грошових зобов'язань за актом перевiрки №406/12-03-13 вiд 18.05.2016р на сума 1 162,76
грн.,
сплата грошових зобов"язань по акту перевiрки вiд 11.11.2016. №6595/26-54-12-01-11. сума 169
300,55 грн.
Окрiм того у 2016 роцi двом фiзичним особам покупцям квартир були сплаченi вiдшкодування
матерiальних збиткiв згiдно Претензiй про вiдшкодування матерiальних збиткiв на загальну
суму 68 280,85 грн.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Iнвестування проекту з будiвництва житлово-офiсного комплексу компанiя здiйснюється за
рахунок власних та кредитних коштiв. Основна сума кредитування проекту здiйснюється за
рахунок кредитних коштiв наданих акцiонерами компанiї. Робочого капiталу для поточних
потреб не достатньо. Фахiвцi емiтента не здiйснювали оцiнку можливих шляхiв покращення
лiквiдностi.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв), на кiнець звiтного перiоду 96 462 205,65 грн. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв - передбачувальна
рентабельнiсть 2,5 - 4,5% вiд загальної суми договору.
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)

В поточному та наступному роках Товариство планує реалiзувати проект щодо будiвництва
житлово-офiсного комплексу з об'єктами соцiально-побутового, торговельного призначення та
пiдземним паркiнгом за адресою: вул. Юрiя Кондратюка, 1 у Оболонському районi м. Києва.
Єдиним iстотним фактором який може вплинути на дiяльнiсть емiтента в майбутньому є
загальне погiршення економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Емiтент самостiйно проводить маркетинговi дослiдження та монiторинг новiтнiх технологiй в
галузi будiвництва, нерухомостi та архiтектури. Крiм того, Емiтент власними силами
намагається впроваджувати новiтнi розробки в своїй дiяльностi з метою пiдвищення
ефективностi будiвельного процесу, а також управлiння готовими об'єктами нерухомостi .
Витрат на дослiдження та розробку за звiтний перiод не було, вказанi дiї Товариство здiйснює
без витрачання грошових коштiв.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (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
Судовi справи, стороною в яких виступав емiтент, протягом звiтного року :
1.Дата вiдкриття провадження у справi: 28.10.2015; сторони: позивач - ПрАТ "ЕнергопольУкраїна " , вiдповiдач- Кутаков Андрiй Олександрович; змiст позовних вимог: розiрвання
Договору купiвлi-продажу майнових прав; розмiр позовних вимог: немайновий; найменування
суду, в якому розглядається справа: Оболонський районний суд м. Києва; поточний стан
розгляду: 14 грудня 2016 року колегiя суддiв судової палати у цивiльних справах Апеляцiйного
суду мiста Києва ухвалила Рiшення Оболонського районного суду м. Києва вiд 27 вересня 2016
року залишити без змiн. Справа на стадiї виконавчого провадження.
2.Дата вiдкриття провадження у справi: 17.12.2015; сторони: позивач: ПрАТ "ЕнергопольУкраїна " , вiдповiдач - Поцелуйко Вiталiй Iванович; змiст позовних вимог: розiрвання Договору
купiвлi-продажу майнових прав; розмiр позовних вимог: немайновий; найменування суду, в
якому розглядається справа: Оболонський районний суд м. Києва; поточний стан розгляду:
19.08.2016 заочне рiшення Оболонського районного суду м. Києва задовольнило заяву
"Енергополь-Україна " - розiрвати договiр купiвлi-продажу майнових прав №199/193 вiд
08.02.2012 року. 02.03.2017 вiдбудеться засiдання Оболонського районного суду - перегляд
заочного рiшення за вимогою Поцелуйко, який не надав доказiв оплати боргу.
Дочiрнiїх пiдприємств емiтент немає. Судових справ, стороною в яких виступають посадовi
особи емiтента немає.
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
Керiвництво Товариства має розроблену стратегiю погашення заборгованостi i сподiвається
виконати всi взятi на себе Товариством зобов'язання. Iнформацiї про результати та аналiз
господарювання емiтента за останнi три роки у формi аналiтичної довiдки в довiльнiй формi
немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
18 983
17 117
16 279
15 401
1 052
719
627
429
0
0
1 025
568
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
18 983
17 117
16 279
15 401
1 052
719
627
429
0
0
1 025
568
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 983
17 117
0
0
18 983
17 117
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами):
- будiвлi та споруди - 20 рокiв;
- машини та обладнання - 5 рокiв;
- транспортнi засоби - 5 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 4 роки.
Первiсна вартiсть основних засобiв: 25465 тис.грн.
Ступiнь зносу: 32,78%.
Ступiнь використання: використовуються всi об'єкти (100%).
Сума нарахованого зносу: 8 348 тис.грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не
було.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
-290 345
-223 523
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
243,1
243,1
Скоригований статутний капітал
243,1
243,1
(тис.грн)
Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Енергополь-Україна" розрахована згiдно Методичних
Опис
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених
рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 листопада 2004 р.
№ 485.
Висновок Вартiсть чистих активiв Компанiї станом на 31 грудня 2016 року меньша статутного
капiталу, Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України не дотримуються.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
ТОВ "ВСХОДНI IНВЕСТ" Договiр
позики №2/U вiд 01.12.2009 р.
ТОВ "ВСХОДНI IНВЕСТ" Договiр
позики №1/U вiд 10.08.2009 р.
АТ "ПБГ" Договiр б/н про
переведення боргу вiд 19.06.2009 р.
ТОВ "КУА "ДIАЛОГ ПЛЮС"
Договiр процентної позики №1-2010
вiд 16.02.2010 р.
ТОВ "КУА "ДIАЛОГ ПЛЮС"
Договiр процентної позики №2-2010
вiд 06.05.2010 р.
ПАТ "БАНК СIЧ", КРЕДИТНА
УГОДА №56/16 вiд 12.02.2016 р.
АБ "Укргазбанк" кредитний договiр
№№3-К/16-VIP вiд 27.04.2016 р.
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
861 644

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.12.2009

56 445

8,5

30.04.2018

10.08.2009

226 058

9,2

30.04.2018

19.06.2009

171 527

7

31.12.2015

16.02.2010

299 117

0,001

30.04.2018

06.05.2010

15 685

0,001

30.04.2018

12.02.2016

30 724

27

11.02.2017

27.04.2016

62 088

26

30.03.2018

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

2 077

X

X

X

3 565

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

X
166 388
X
X
X
1 033 674
X
X
До рядка таблицi "Фiнансова допомога на зворотнiй основi"
вiднесено наступнi даннi в тис.грн.: Iншi поточнi зобов`язання
- 3 565;
До рядка таблицi "Кредити банку" вiднесено наступнi даннi в
тис.грн.:
Довгостроковi
кредити
банку:
608624;
короткостроковi кредити банку: 81493; Поточна кредиторська
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями -171 527;
До рядка таблицi "Iншi зобов"язання" вiднесено наступнi даннi
в тис.грн.: Поточна кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги - 10 537; Поточна кредиторська

заборгованiсть за розрахунками зi страхування - 134; Поточна
кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 697; Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами - 3 470; Поточнi забезпечення - 51 329; Доходи
майбутнiх перiодiв - 96 462; Iншi поточнi зобов`язання - 3 759.
Товариство не має зобов'язань за цiнними паперами, за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
1
0
2
2015
1
0
3
2014
2
1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
Iншi органи не здiйснювали реєстрацiю акцiонерiв.
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
Iншимi способами голосування з питань порядку денного не
(запишіть)
здiйснювалось.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
X
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
X
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
X
Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що
Інше
перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, а саме: iменнi, цiльовi,
(запишіть)
забезпеченi облiгацiї серiй А-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4,
K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, U-4, V-4
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
1
0
0
1
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні
X
X
X

Складу
Організації
Діяльності
Інше
Самооцiнка не проводилась.
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Самооцiнка не проводилась.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 11

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Ні
Стратегічного планування
X
Аудиторський
X
З питань призначень і винагород
X
Інвестиційний
X
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
Інше (запишіть)
комiтетiв не проводилась.
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
Інше (запишіть)
комiтетiв не проводилась.
Інформація щодо
Комiтетiв в складi наглядової ради не створено, оцiнка роботи
компетентності та
комiтетiв не проводилась.
ефективності
комітетів
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
X
Інше
Члени наглядової ради винагороди не отримують.
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
X
У внутрiшнiх документах товарисва вiдсутнi будь-якi вимоги до
членiв наглядової ради.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
X
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
Новий член наглядової ради самостiйно ознайомився iз змiстом
(запишіть)
внутрiшнiх документiв товариства.

X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
так
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
так
ні
ні
ні
повноважень голови та членів виконавчого
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
ні
так
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
так
ні
ні
ні
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Інше (запишіть)
Статут та iншi органiзацiйнi, фiнансовi, розпорядчi документи.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
Документи
Інформаці
пресі,
я
Копії
оприлюдн надаються
для
докумен розміщуєт
юється в
Інформація
ься на
тів
загальнод ознайомлен
розповсюджує
власній
ня
надають
оступній
ться на
інтернется на
інформаці безпосеред
загальних
сторінці
ньо в
запит
йній базі
зборах
акціонерно акціонер акціонерн
даних
ого
му
а
НКЦПФР
товариства
про ринок товаристві
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
ні
ні
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
так
так
так
ні
ні
володіють 10 відсотків
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
ні
так
так
ні
ні
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
ні
ні

документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше
Iнший орган не приймав рiшення про затвердження аудитора.
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Аудитор не змiнювався
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
Iншi органи перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi не
(запишіть)
здiйснювали

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
Ревiзор проводив перевiрку з власної iнiцiативи.
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Iнший способiв iнвестицiй не планує.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодексу
(принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння немає.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю АФ "ОЛГА
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Аудит"
24924074
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Україна, 04071, м.Київ, вул.
Місцезнаходження аудиторської фірми,
Хорива,39-41
аудитора
1767, 30.03.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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)
ЗВIТ НЕЗЛЕЖНОГО АУДИТОРА
НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
КЕРIВНИЦТВУ ПРАТ "ЕНЕРГОПОЛЬ - УКРАЇНА"
1.Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного Акцiонерного Товариства "Енергополь Україна" (далi - "Компанiя"), яка включає Баланс (звiт про фiнансовий стан) за станом на 31
грудня 2016 року, Звiт про фiнансовi результати, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про
власний капiтал за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також Примiтки про суттєвi аспекти
облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.
2.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку України (далi - НП(с)БО), а також за процедури внутрiшнього
контролю, що необхiднi, на думку керiвництва, для забезпечення пiдготовки фiнансової
звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
3.ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРIВ
Наш обов'язок полягає в тому, щоб висловити думку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають, щоб ми дотримувалися етичних норм i спланували i провели аудит з
тим, щоб отримати достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi, що додається. Аудит включає виконання процедур, спрямованих на отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур
залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. При оцiнцi цього ризику аудитор розглядає
аспекти внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення
Компанiєю фiнансової звiтностi з тим, щоб визначити процедури аудиту, якi вiдповiдають

обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю
Компанiї. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики та
обгрунтованостi бухгалтерських оцiнок, зроблених керiвництвом, та оцiнку подання
фiнансової звiтностi в цiлому. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є
достатнiми i належними для висловлення нашої думки.
4.ПIДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
1. Ми не спостерiгали за процесом проведення iнвентаризацiї запасiв та основних засобiв
Компанiї за станом на 31 грудня 2016 року або на бiльш пiзню дату. Зважаючи на особливостi
облiкових записiв i специфiки виробничого процесу Компанiї ми не мали можливостi
визначити будь-якi необхiднi коригування вiдносно визначених активiв через виконання
альтернативних процедур.
2. Як зазначено в Примiтцi 4.12 Компанiя не проводила дисконтування довгострокової
кредиторської заборгованостi по кредитам, отриманим вiд непов'язаної особи, на умовах якi
значно вiдрiзняються вiд ринкових. Приблизний чистий оцiночний ефект вiд дисконтування за
результатами 2016 року складає 52 400 тис. грн.
5.УМОВНО-ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi "Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть Компанiї вiдображає достовiрно в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi
результати i рух грошових коштiв за рiк, який закiнчився вищевказаної датою, вiдповiдно до
НП(с)БО.
6.ПОЯСНЮЮЧИЙ ПАРАГРАФ
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо вашу увагу на аспекти викладенi в Примiтцi 9, а
саме: станом на 31 грудня 2016 року Компанiя має прострочену кредиторську заборгованiсть,
погашення якої мало вiдбутися до 31 грудня 2015 року, це заборгованiсть по отриманому вiд
PBG S.A. кредиту i нарахованим вiдсоткам у сумi 171'527'097 гривень (екв. 26'638'580 PLN).
Цi обставини, а також iншi аспекти, викладенi в Примiтцi 9, вказують на iснування суттєвої
невизначеностi, яка може призвести до виникнення значних сумнiвiв, щодо безперервностi
дiяльностi Компанiї.
м. Київ
16 березня 2017 року
Директор
ТОВ АФ ОЛГА Аудит

Сурменко А.А.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Енергополь-Україна"
м.Київ, Оболонський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

20022334

Територія
за КОАТУУ
ОрганізаційноАкціонерне товариство
за КОПФГ
правова форма
господарювання
Вид економічної
Організація будівництва будівель
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 161
Адреса, телефон: 04201 м. Київ, вул. Кондратюка, б. 1, +380 (44) 461-81-62
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

8038000000
230
41.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

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

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

55
304 320
( 304 265 )
2 364
18 983
25 349
( 6 366 )
0
0
(0)
0
0
(0)

18
304 319
( 304 301 )
4 318
17 117
25 465
( 8 348 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
27 783
0
0

0
0
15 144
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
49 185

0
36 597

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

509 519
1 290
351 947
156 282
0
0
0
0

534 211
1 328
271 063
261 820
0
0
0
0

1125

365 217

36 525

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

131 322
36 389
3 654
0
0
21 670
0
195
2
193
20
0

79 894
0
0
0
0
22 925
0
817
1
816
709
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
1 064 332

0
0
0
0
609
675 690

1200

31 042

31 042

1300

1 144 559

743 329
На кінець
звітного
періоду
4
243
0
103 248
0
0
0
0
-393 836
(0)
(0)
0
-290 345

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

243
0
120 333
0
0
0
0
-344 099
(0)
(0)
0
-223 523

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
608 624
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
0
0
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
резерв збитків або резерв належних виплат
1532
0
0
резерв незароблених премій
1533
0
0
інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
0
608 624
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
716 257
81 493
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
1610
313 951
171 527
товари, роботи, послуги
1615
7 699
10 537
розрахунками з бюджетом
1620
464
2 077
у тому числі з податку на прибуток
1621
0
0
розрахунками зі страхування
1625
0
134
розрахунками з оплати праці
1630
0
697
одержаними авансами
1635
4 790
3 470
розрахунками з учасниками
1640
0
0
із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
страховою діяльністю
1650
0
0
Поточні забезпечення
1660
135 876
51 329
Доходи майбутніх періодів
1665
128 859
96 462
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
60 186
7 324
Усього за розділом IІІ
1695
1 368 082
425 050
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
1700
0
0
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
1 144 559
743 329
Примітки: Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку України (далi - НП(с)БО), а також за процедури внутрiшнього контролю, що необхiднi, на думку
керiвництва, для забезпечення пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Семенкова Т.В.

Головний бухгалтер

Кишко Н.I.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Енергополь-Україна"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

20022334

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

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

Код
рядка
2

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

2000

143 429

296 307

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 115 216 )
(0)

( 393 277 )
(0)

2090

28 213

0

2095

(0)

( 96 970 )

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
1 621

0
0
0
1 894

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 7 399 )
( 17 731 )
( 13 138 )

( 8 545 )
( 12 861 )
( 8 696 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 8 434 )
0
180

( 125 178 )
0
259

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

64 792
0
( 7 426 )
(0)
( 103 859 )
0

124 272
0
( 7 843 )
(0)
( 245 999 )
0

2290

0

0

2295
2300

( 54 747 )
-12 639

( 254 489 )
19 108

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 67 386 )

( 235 381 )

Код
рядка

За звітний
період

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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
-67 386

0
-235 381

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
16 931
Витрати на оплату праці
2505
9 262
Відрахування на соціальні заходи
2510
2 135
Амортизація
2515
17 562
Інші операційні витрати
2520
107 594
Разом
2550
153 484
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
100
100
-673,860000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
55 417
13 265
3 873
35 992
314 832
423 379
За аналогічний
період
попереднього
року
4
100
100
-2 353,810000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
2615
-673,860000
-2 353,810000
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00
Примітки: Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку України (далi - НП(с)БО), а також за процедури внутрiшнього контролю, що необхiднi, на думку
керiвництва, для забезпечення пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Семенкова Т.В.

Головний бухгалтер

Кишко Н.I.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Енергополь-Україна"

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

20022334

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

44 133
3 649
0
132
0
116 492
25

59 186
0
0
92
0
248 948
5 366

3025

54

259

3035
3040
3045
3050
3055
3095

148
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 14 225 )
( 11 808 )
( 3 140 )
( 17 048 )
(0)

( 19 283 )
( 12 467 )
( 5 153 )
( 5 328 )
( 284 )

3117

( 10 456 )

( 1 113 )

3118

( 6 592 )

( 3 931 )

3135
3140
3145

( 186 103 )
( 1 397 )
(0)

( 245 707 )
( 5 085 )
(0)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 1 085 )
-70 173

(0)
( 370 )
20 458

3200

0

0

необоротних активів
3205
0
952
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
0
0
дивідендів
3220
0
0
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
5
2 330
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
3235
0
0
іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
(0)
(0)
необоротних активів
3260
( 352 )
( 3 639 )
Виплати за деривативами
3270
(0)
(0)
Витрачання на надання позик
3275
(0)
(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
3280
(0)
(0)
іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(0)
(0)
3295
-347
-357
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
102 337
48 676
Надходження від продажу частки в дочірньому
3310
0
0
підприємстві
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(0)
(0)
Погашення позик
3350
( 11 585 )
( 45 975 )
Сплату дивідендів
3355
(0)
(0)
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 14 700 )
( 5 548 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
(0)
(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому
3370
(0)
(0)
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
3375
(0)
(0)
дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
( 4 920 )
( 22 795 )
3395
71 132
-25 642
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3400
612
-5 541
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
195
5 708
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
10
28
Залишок коштів на кінець року
3415
817
195
Примітки: Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї
фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського
облiку України (далi - НП(с)БО), а також за процедури внутрiшнього контролю, що необхiднi, на думку
керiвництва, для забезпечення пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень
внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Семенкова Т.В.

Головний бухгалтер

Кишко Н.I.

Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"

Підприємство

КОДИ
01.01.2017
20022334

Дата
за ЄДРПОУ

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

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

2
4000
4005

3
243
0

4
120 333
0

5
0
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-344 099
0

4010
4090
4095

0
0
243

0
0
120 333

0
0
0

0
0
0

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
-223 523
0

564
0
-343 535

0
0
0

0
0
0

564
0
-222 959

0

-67 386

0

0

-67 386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного
4210
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
Сума чистого прибутку,
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
матеріальне заохочення
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
капіталу
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Анулювання викуплених
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
акцій
Вилучення частки в капіталі
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
4290
0
-17 085
0
0
17 085
0
0
0
Придбання (продаж)
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
4295
0
-17 085
0
0
-50 301
0
0
-67 386
Разом змін у капіталі
4300
243
103 248
0
0
-393 836
0
0
-290 345
Залишок на кінець року
Примітки: Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами
Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України (далi - НП(с)БО), а також за процедури внутрiшнього контролю, що необхiднi, на
думку керiвництва, для забезпечення пiдготовки фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Керівник

Семенкова Т.В.

Головний бухгалтер

Кишко Н.I.

