ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВ ”Енерго Збут Транс” за 2020 рік
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Шановні колеги та партнери!
Пропоную до Вашої уваги Річний звіт ТОВ «Енерго Збут Транс»
Протягом другого року з моменту створення, діяльність ТОВ «Енерго
Збут Транс» була спрямована на виконання запланованих заходів для
ефективного функціонування на ринку електричної енергії в умовах
впровадженої реформи.
Товариство продовжило здійснювати оптимізацію закупівлі електричної
енергії, нарощення середньомісячних обсягів реалізації електроенергії
по іншим споживачам та впроваджувало найкращі стандарти якості
обслуговування клієнтів/споживачів.
Як результат - Товариство посіло перше місце у номінації “Прозорість та
ділова активність” та увійшло в п'ятірку лідерів загального рейтингу
постачальників
згідно
незалежного
рейтингу
постачальників
електроенергії, підготовленого в рамках проекту USAID “Прозорість
енергетичного сектору” аналітичним центром DiXi Group, а також
отримало нагороду “Компанія 2020 року” за результатами незалежного
аналізу Всеукраїнського галузево - аналітичного центру.
Відзнаки експертного середовища - це підтвердження досягнень
Товариства, його лідерства у галузі, свідчення того, що ТОВ «Енерго Збут
Транс» є надійним партнером, престижним роботодавцем та
підприємством, що забезпечує надання якісних послуг.

Попри всі карантинні обмеження, пов’язані із пандемією COVID-19, що
вплинули на всі галузі економіки та, як наслідок, призвели до спаду
споживання наших клієнтів на 30%, Товариство ніколи не припиняло
шукати індивідуальний підхід до кожного клієнта, що дозволило б
задовольнити обидві сторони.
Другий рік поспіль діяльність Товариства є прибутковою, збільшуються
обсяги постачання електричної енергії та покращуються показники
фінансово-господарської діяльності.
Усі досягнення ТОВ «Енерго Збут Транс» ґрунтуються на щоденній
злагодженій роботі нашого професійного колективу та активній
співпраці з клієнтами. Ми створюємо таку інфраструктуру, щоб
вирішувати будь-яке питання в найкоротші терміни, надаємо
консультації та юридичний супровід.
Віримо, що у 2021 році ми зможемо відкрити для себе нові горизонти
для розвитку та подальшого співробітництва із нашими клієнтами.

З повагою,

Ноздрін В.М.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО DRAFT
Короткий опис
ТОВ «Енерго Збут Транс» створено наприкінці 2018 року на виконання рішень
Наглядової Ради та Правління АТ «Укрзалізниця» з метою виконання вимог
Закону України «Про ринок електричної енергії» в частині відокремлення
діяльності з розподілу та постачання електричної енергії.

За результатами моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної
енергії, що здійснює НКРЕКП, у 2020 році Товариство входить у п’ятірку лідерів
постачання електричної енергії у сегменті вільного ціноутворення і займає 7,3%
вказаного сегменту ринку.

Електрогенеруючі компанії

Товариство є ліцензованим постачальником електричної енергії1 та природного
газу2.

Ринок електроенергії
Ринок
двосторонніх
договорів

Оператори системи
розподілу (ОСР) та
системи передачі
(ОСП)

відділ по роботі зі споживачами;
відділ забезпечення тендерних закупівель;
відділ роботи з Оператором системи розподілу (ОСР);
маркетинговий відділ;
адміністративний відділ;
бухгалтерія;
відділ планування, фінансового аналізу та тарифоутворення;
відділ трейдингу;
відділ комерційного обліку;
юридичний відділ;
відділ з охорони праці.

1
2

- постанова НКРЕКП № 1539 від 27.11.2018 р.
- постанова НКРЕКП №838 від 22.04.2020 р.

Внутрішньодобовий
ринок

Балансуючий
ринок

ТОВ «Енерго Збут Транс»

Організаційна структура
Діяльність Товариства забезпечують наступні структурні підрозділи:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Питома вага Товариства в загальному постачанні електроенергії по Україні
Питома вага Товариства в постачанні електроенергії непобутовим споживачам по Україні

МІСІЯ, ЦІЛІ, КЛІЄНТИ

DRAFT

Місії компанії

Клієнти ТОВ «Енерго Збут Транс»

Забезпечення безперебійного постачання електричної енергії для
ключового державного клієнта, діяльність якого є стратегічно
важливою в масштабах усієї країни. Важливий аспект такої
співпраці – економія державних коштів, у тому числі за рахунок
постачання електричної енергії з нульовою маржинальністю.

Товариство здійснює постачання електричної енергії близько 400
споживачам, в тому числі тим, які є власниками об’єктів критичної
інфраструктури та об’єктів, що мають суспільно важливе значення.

Забезпечення надійного та якісного постачання електричної
енергії
іншим
непобутовим
споживачам,
побудова
довгострокових та взаємовигідних відносин з клієнтами, надання
максимально комфортних умов для співпраці, а також
забезпечення потреб в електропостачанні за кращою ціновою
пропозицією.

Ключовим покупцем
«Укрзалізниця».

Стратегічні цілі
Стратегічними цілями Товариства є:
• Початок діяльності за новим напрямком - постачання
природного газу;
• Розширення клієнтської бази/збільшення портфелю споживачів
та диверсифікація його структури за типами споживачів і
регіонами;
• Підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок
автоматизації бізнес-процесів та впровадження сучасних
технологій та практик;
• Побудова системи менеджменту якості та сертифікація
діяльності Товариства згідно міжнародних стандартів ISO;
• Розробка та впровадження політики IT безпеки та захисту
інформації.

У портфелі клієнтів присутні хімічні концерни, гірничо-збагачувальні
комбінати, фармакологічні, харчові, інші промислові та соціальноекономічно важливі для країни підприємства.
електричної
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Позитивний приріст нових клієнтів за обсягом споживання,
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Залучення нових клієнтів

Припинення співпраці з клієнтами

Товариство активно приймало участь в тендерних закупівлях на
відкритому майданчику ProZorro. За результатами тендерних
закупівель у 2020 році укладено 25 договорів.

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
DRAFT
Товариство керується наступними принципами при взаємодії із зацікавленими сторонами:
•
•
•

прозорість та відкритість діяльності;
вільне отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
рівноправність, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі,
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або
інших ознак.

КЛІЄНТИ

Клієнти
Товариство працює з усіма видами бізнесу і формами власності з енергоспоживанням від 10 тис.
кВт/год в місяць.

ПОСТАЧАЛЬНИКИ

ОРГАНИ ВЛАДИ
Комерційні пропозиції для клієнтів формуються в залежності від графіків споживання, виробничого
циклу, в окремих випадках враховується сезонність тощо.

КЛЮЧОВІ
ЗАЦІКАВЛЕНІ
СТОРОНИ

Товариство надає своїм клієнтам послуги юридичного супроводу з питань виконання договірних
відносин постачання електричної енергії та послуги налагодження взаємодії наших споживачів з
Операторами систем розподілу.
За два роки діяльності Товариство не відмовилося від жодного клієнта та жодного споживача не
перевело на постачання електричної енергії до Постачальника «останньої надії».

СПІВРОБІТНИКИ

Постачальники
Товариство здійснює диверсифікацію портфелю закупівель електричної енергії та співпрацює як з
виробниками електричної енергії, так і з постачальниками/трейдерами.

ВЛАСНИК

ВЗАЄМОДІЯ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ
DRAFT

Органи влади
Товариство здійснює діяльність відповідно до усіх вимог законодавства, веде активну
співпрацю із відповідними органами влади.

КЛІЄНТИ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ
Співробітники
Товариство забезпечує комфортні умови праці, сприяє професійному розвитку та навчанню,
застосовує індивідуальний підхід до кожного працівника, що дозволяє забезпечувати дружню
робочу атмосферу у колективі та індивідуальну самореалізацію.

ОРГАНИ ВЛАДИ

Власник
Корпоративне управління діяльністю Товариства здійснюється Власником. Товариство
повністю підзвітне перед Власником, є максимально відкритим та виконує всі завдання та
зобов’язання.
Відкритість
Товариство щорічно проходить незалежні аудиторські перевірки у відповідності до вимог
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та оприлюднює на своєму
офіційному сайті річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком.
Другий рік поспіль аудиторські висновки підтверджують, що господарська діяльність
Товариства здійснюється без порушень та всі результати діяльності відображені у відповідності
до норм Міжнародних стандартів фінансової звітності.

КЛЮЧОВІ
ЗАЦІКАВЛЕНІ
СТОРОНИ

СПІВРОБІТНИКИ

ВЛАСНИК

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ DRAFT
Динаміка розвитку

Динаміка обсягу постачання електроенергії, МВт/год

МВт/год

З початку своєї діяльності Товариство є прибутковим та постійно покращує показники
фінансово-господарської діяльності.
Чистий прибуток, тис. грн
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У 2020 році Товариство вдвічі збільшило обсяги постачання електричної енергії іншим
споживачам в порівнянні з 2019 роком.
Обсяги постачання електроенергії іншим споживачам,
тис. кВт*год
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Основні показники діяльності
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Ліквідність та зобов’язання
Грошові кошти та їх еквіваленти
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи
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32%
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26%

Отримано передоплати
Кредиторська заборгованість
Інші поточні зобов'язання
Разом поточні зобов'язання

104 622
197 148
29 252
331 022

32%
60%
9%

Структура поточних активів і зобов’язань свідчить про високу ліквідність Товариства та
його здатність вчасно погашати зобов’язання.
Інвестиції
За 2020 рік витрати на капітальні інвестиції становили 474 тис. грн. Кошти були
спрямовані на придбання офісних меблів, офісної оргтехніки, програмного забезпечення
та інших необоротних засобів, що забезпечують належні умови праці працівників.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ

DRAFT

Соціальні аспекти та кадрова політика

Колективний договір Товариства

Соціальна політика Товариства є важливим інструментом для залучення,
утримання, соціального захисту кваліфікованих працівників, чиї професійні вміння
на даний момент є унікальними та дефіцитними. Значною мірою соціальна
політика впливає на створення позитивного мотиваційного клімату та є реальною
конкурентною перевагою Товариства на сучасному ринку праці.

З метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин,
узгодження інтересів найманих працівників та власників, 2019 року на загальних
зборах трудового колективу був прийнятий Колективний договір Товариства на
2019-2021 роки, який був розроблений у відповідності до Кодексу законів про
працю, інших нормативно-правових актів, Галузевої угоди між Міністерством
палива та вугільної промисловості України, Фондом державного майна України,
Всеукраїнським об'єднанням організацій роботодавців «Федерація роботодавців
паливно-енергетичного комплексу України» та Профспілкою працівників
енергетики та електротехнічної промисловості України на 2016-2018 рік із
змінами та доповненнями.

Розвиваючи персонал, формуючи культуру підприємництва і принципи поваги до
гідності людини та професіоналізму, Товариство вживає наступні заходи:
• розробляє системи навчання та розвитку персоналу;
• застосовує більш ефективний підхід до підбору та мотивації співробітників,
безперервно працюючи над підвищенням їхньої лояльності;
• працює над реалізацією ідеї формування зовнішнього та внутрішнього
кадрового резерву.
Середньооблікова чисельність працівників за 2020 рік становила 31 штатна
одиниця. Товариство підтримує ідеї гендерної рівності, 50 % керівних посад
займають жінки. Станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві працює 35 осіб, з них
57% жінок.
Товариство поважає права людини і не допускає дискримінації з політичних,
релігійних, національних, гендерних, статевих чи інших мотивів. Ми надаємо рівні
можливості у працевлаштуванні, професійному й особистісному зростанні всім
співробітникам.

Улюблена робота за відгуками працівників

Колективним договором передбачено витрати на соціальний захист працівників
(допомога на оздоровлення; компенсація витрат, пов’язаних із пандемією
COVID-19 тощо).
Товариство керується Положенням про матеріальне стимулювання, виплату
премій та винагород працівникам. Чинним положенням передбачено виплату
премій та інших заохочень у залежності від результатів діяльності працівника.

Товариством затверджені норми професійної етики працівників, які є складовою
Антикорупційної програми (див. підрозділ «Протидія корупції).

Новий підхід до управління ефективністю персоналом
З метою забезпечення стратегії постійного зростання в Товаристві
реалізовується розробка і впровадження нового підходу до управління
ефективністю персоналом. Особливостями підходу, що планується
застосувати, є:
• допомога співробітникам розвивати їхні сильні сторони;
• інформування працівників про їхню ефективність;
• персоніфікація цілей, а саме зв’язок особистих цілей працівників з цілями
Товариства;
• отримання швидкого та своєчасного зворотнього зв’язку.

РІЧНІ ДОСЯГНЕННЯ
Підтримка росту в умовах пандемії COVID-19
• Протягом 2020 року пріоритетним напрямом діяльності Товариства було
збереження існуючого портфелю клієнтів/споживачів та нарощення
обсягів реалізації шляхом залучення нових споживачів. В умовах спаду
ділової активності було забезпечено максимально ефективний режим
діяльності Товариства за рахунок диверсифікації закупок електроенергії у
постачальників та активної співпраці з усіма зацікавленими сторонами.
Перше місце за прозорістю та діловою активністю
• За результатами дослідження аналітичного агентства Dixi Group в рамках
проекту USAID “Прозорість енергетичного сектору”, Товариство зайняло
перше місце за прозорістю та діловою активністю та ввійшло в п'ятірку
лідерів по загальним показникам у 2020 році, що підвищує довіру
клієнтів та вказує на відкритість діяльності
Компанія року
• Всеукраїнський галузево-аналітичний центр щорічно проводить
незалежний аналіз діяльності компаній на ринку і оцінку бізнесу з боку
експертів. За підсумками такого аналізу Товариство отримало нагороду
«Компанія року 2020». Відзнака присвоюється на основі реєстру
надійності та інвестиційної привабливості підприємств.
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Соціально відповідальна компанія
•
•
•

•

Товариством
було
створено
нові
робочі
місця:
збільшення
середньооблікової чисельності працівників у 2020 році порівняно із 2019
роком склало 34,8%.
Товариство своєчасно виконувало всі зобов’язання перед своїми
працівниками.
В період локдауну співробітники були забезпечені можливістю працювати в
безпечних для життя та здоров’я умовах і виконували свої посадові
обов’язки у повному обсязі.
Відповідно до змін у законодавстві щодо збільшення мінімального рівня
прожиткового мінімуму, було підвищено заробітну платню працівників, як
передбачено Колективним договором.

Позитивна лояльність клієнтів
•

•

Завдяки вигідним ціновим пропозиціям та індивідуальному підходу до
кожного клієнта, діючі контрагенти продовжують співпрацю з Товариством,
а також рекомендують його як надійного постачальника своїм бізнеспартнерам
Клієнти регулярно залишають позитивні відгуки про роботу Товариства у
публічному та експертному середовищі.

Збільшення обсягів постачання та зростання валового прибутку
•

•

За 2020 рік обсяг постачання електричної енергії іншим споживачам (окрім
АТ «Укрзалізниця») склав 8,7% загального обсягу постачання електричної
енергії Товариством та зріс практично в 2,2 рази в порівнянні з 2019 роком,
який на той момент складав 3,6% в загальній структурі постачання
електричної енергії Товариства.
Товариством було збільшено обсяги валового прибутку від реалізації
електроенергії іншим споживачам. Станом на 31 грудня 2020 року даний
показник склав 42 487 тис. грн, в той час як станом на 31 грудня 2019 року –
34 878 тис. грн.

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
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У своїй діяльності Товариство здійснює діяльність з управління ризиками. Це
дозволяє бути стійкими в умовах ринку та мінімізувати ризики в довготерміновій
перспективі.

Управління кредитним ризиком
•

До прийняття будь-якого нового клієнта ТОВ «Енерго Збут Транс» використовує
внутрішню кредитну систему для оцінки кредитної якості потенційного клієнта.

Управління ризиком концентрації
•
•

Товариство регулярно проводить моніторинг, який полягає в контролі над рівнем
ризику.
Товариство здійснює не більше 30% загального обсягу закупівлі в одного
постачальника.

Управління кадровим ризиком
•

Товариство впроваджує підходи щодо формування зовнішнього та внутрішнього
кадрового резерву

Управління ризиком ліквідності
•

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

Управління відсотковим ризиком
•

Товариство не використовує похідні інструменти для зменшення відсоткових
ризиків, хоча більшість фінансових активів та зобов’язань підприємства мають
фіксовані ставки й тому цей ризик обмежений.

Управління ризиком капіталу
•

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

На даний момент не виявлено ризиків, які б могли поставити під питання
можливість Товариства продовжувати свою діяльність.

Протидія корупції

• Товариство має нульову толерантність до корупції, проводить періодичну
оцінку корупційних ризиків у Товаристві та проводить передбачені своєю
політикою антикорупційні заходи. У своїй антикорупційній діяльності Товариство
керується Антикорупційною програмою ТОВ «Енерго Збут Транс», затвердженою
у 2019 році.
• Товариство здійснює свою діяльність виключно в межах та відповідно до
законодавства України.

Вплив на навколишнє середовище
Зважаючи на те, що Товариство не володіє активами з генерації електроенергії,
діяльність Товариства не має безпосереднього впливу на навколишнє
середовище.
Попри те, що Товариство не чинить шкідливого впливу на екологію, воно має
соціально відповідальну позицію щодо ефективного та екологічного
енергоспоживання. Зокрема, ТОВ «Енерго Збут Транс» є членом Energy Club, місія
якого створювати комунікації для ефективного та екологічного розвитку
енергетики.
Також Товариство займає активну громадську позицію та регулярно розміщує на
своєму сайті актуальну інформацію щодо ефективного та виваженого
енергоспоживання. Товариство і надалі працюватиме над пропагуванням
енергоефективності та енергозбереження.

КОНТАКТИ

02002, м. Київ,
вул. Раїси Окіпної 10, офіс 88

0 800 300 665
Пн. – Пт.: з 9:00 до 18:00

office@ezt.org.ua
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https://enerhozbuttrans.com.ua/

https://www.facebook.com/enerhozbuttrans

