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3BrT H E3A.n EXHOTO AvAl4 IOPA

YnpaanincuxoMy nepcoHany flepxaaxoro KoMyHanbHoro ni4npreucrBa "flyqbKrenro"

flymxa ia racrepexeHHeM

Mu npoaenr ay4ur Qixaucosoi sairHocri fiepxaanoro KoMyHanbHoro ni4npueucrBa "flyqbKTenno" (xa4ani "Kounanir"),
qo cKnaAaerucn si sairy npo Qinaxcoahfi craH xa 31 rpygxs 20t7 poxy, sairy npo cyrynHril goxi4, sairy npo:uinr y
BnacHoMy xanirani ra sairy npo pyx rpouoBxx xotrris sa pix, r4o gaxinqrgcc 3a3HaqeHop Aarolo, i npuuiror 4o
QiuaHcoaoi ssirxocri, BKnoqaloqu c-|ucnui,t BxKnaA 3Har{yull4x o6nixoeux nonirux,

Ha Hauy AyMKy, 3a BilHnrKoM BnnhBy nHTaHb, onhcaHl4x a pos4ini "OcHoBa Anfl AyMKl,i is sacrepexeHHqM" Hauloro ssiry,
$ixaxcoaa aeirHicru, qo AoAaerbcR, ai4o6paxae 4ocroeipno, a ycix cyrr€Br4x acneKTax, SiHaHcosrfi srax KounaHii Ha

31 rpyaxs 20t7 pon1, iT Qixaxcoai peynbrarr i rpou:oei noroKr4 sa pix, r.qo gaxiH.{ilece 3a3HaqeHop Aaroo, eiqnoeiAFro

4o MixxapogHrx craHAapria Qixaucoaoi geirHocri (MCO3).

Ocroaa Ans Ay]inn is sacrepex<eHxnir

r-lepes sravnrfi eix 6araruox o6trrie ocHoBHxx saco6ie KoMnaxic He Ma€ o6/pynrosaxrx 4oxasia, qo niAreepAxyoru ii
nepeicxy aapricru. Kpiu quoro, HopMH, r4o Br4Kopr4croByBana Kounanin Aas o6qncneHHg Br4Tpar Ha arqoprusaqirc
ocHoBHr4x saco6ia Ao 01 xairHc 2011 poxy, xe si4o6paxanr crpyKrypy cnoxuBaHHs Komnauiep exouorqiqxux arriA aiA

excnnyaraqii ocHoBHr4x eaco6ia, qo e eiAxhneHxsr4 ei4 Mixxapo4noro craHAapry 6yxranrepcuxoro o6nixy 16 "Ocxoexi
3aco6r". Taxox KoMnaHiq He npoBoAr4Tu nepeaipry ocHoBHr4x saco6ie Ha o3HaK[ gseqixexxs, qo e eiAxhaexHcr4 eiA
Mixxapo4xoro craHAapry 6yxranrepcuxoro o6nixy 36 "3uexuexH, Kopr4cHocri arrrsig". KoMnaHis aMoprr3y€ aKruBta, r.qo

HaAaxi 6esxoruroBHo AepxaBHuMr4 opraHaMx ra ei4o6paxeHi a AoAarxoeouy xanirani, qepes 3air npo:uiHr y BnacHoMy

ranirani y crarri AoAarxoenfi xaniran gaMicrs B[3HaHHn e 3airi npo cyxynxi AoxoAr4 nporeroM crpoKy Kopl4cHoro

Br4KopxcraHHe raKoro aKTilBy, ulo e siAxrneHrnu si4 Mixuapo4xoro craHAapry 6yxranrepcuroro o6nixy 20 "O6nix
AepxaBHrx rpaxria ra po3Kpr4rre 4epxaexoi ni4rpul'rrr". t-lepes 6par iuQopuaqii ra npilpoAy aanmcig Ko[4naxii ]4u xe
MarH Mox.nrBocri gn3xaqhrr BnnrB raxrx HegiAnosi4xocrefi xa Qiuaxcoai aairr.

9x gagxaqeHo y Ilpuuirqi 17 ao QiHaHcoeoi aeirxocri, KoMnaxic He Ma€ 3Morr HaAaru AoKyMeHru u1o4o execxie y
craryrxrfi Ta AoAarKoBrfi xaniranr. .flx pesynurar, MH He 3Morrr Br43Haqhrn xeo6xiAxicru KoprryBaHb, nlo t'rorar 6
BnnHHfrr xa QiHaxcoei seirr,

Mr npoeenu ayArr aiAnoaiAno Ao MixxapogHlrx Crau4apris Ayaury (MCA). Hau:y ei4noai4anuuicru sriAxo s l14Nr,r

craHAapraMr BHKnaAeHo e poa4ini "Bi4noai4anuxicru ay4uropa 3a ayArr QiHaHcoeoi 3Bitsocri" Hauoro seiry. Mr e

He3anexHhMr4 no eiAHoueHHto Ao Komnasli sri4xo s KoAexcou errxu npoQeciilxux 6yxranrepie PaAil s Mixxapo4nrx
crau4aprie ernKr AnA 6p<ranrepia (Ko4exc PMCE6) ra erHqHnMH Br4MoraMr, 3acrocoBHr4Mr e Yxpaixi Ane Hauoro ayAury

Qixancoaoi seirxocri, a raKox BurKoHanu ixuri o6oe'csxr 3 errKla ei4noai4xo Ao qr4x Br4Mor ra Ko4exry PMCE6. Mr
BBaxa€Mo, r4o orpruaui HaMu ayAilTopcuri Aoxash e Aocrarxiur i nprfiunrnrur4 Anc BuKopl4craHHfl ix cx ocxoer Ans
xauoi 4yruxr i: sactepexexunu.

Ixuri nrraxHc

HauJ seir niAroroaneHo BtaKntoqHo Ans BracHhKis ra ynpaanixcuxoro nepcoHany Korqnanli s qinnp fioro noAaHxq
eaponeficuxol'ry 6aHxy Pexoncrpyxqii i Po:arrry ra He Moxe 6yrr erxopncrannit gna inurx qineil, He Moxe HaAaBarxce
ixnrrm oco6au a6o euxoprcroByBarncb Hr4M14.
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Cyrreaa HeB[3HaqeHicru qoAo 6eanepepexocri AicnuHocri

Mu seepraeuo yBary Ha re/ qo y se'Rsxy a o6craeilxalah/ Bl4KnaAeHnur e [lpruirqi 17 ao Sinancoaoi seirnocri, Kounaxis
orpxMy€ 3HaqHy Qiuaxcoey ni4rpruxy ai4 uicqearx ra AepxaBHHx opraHie BnaAn. Taxox 3Bepra€Mo yBary Ha l-lprar.rirxy
3.5 4o QiHancoeoi geirxocri, f,xa 3a3uaua€, LLlo Kounasig 3a3Hana qilcrr4x s6hrxia y cyui B 941 lac.rpn. nporeroM poKy,

u{o gaxiHquecn 31 rpy4xn 20t7p., Ta Ha qo Aary qhcri aKrhBr4 Kounaxii ctnanvl -L04 799 T[c.rpH. fx gagxa,{eHo s
l-lpuuirqi 3.5, qi o6ctaaunr, nxi pasou s iHuJr4l4r,1 nhraHHeMr4 3a3HaqeHuMr4 y l-lprauirqi 3.5, axasyxcru na icnyaaHnn
cyrreeoi HeBh3HaqeHocti, rxa Moxe nocraBntu niA axaqHrfi ryuxie sAarxicru Kounasii 6esnepepaxo npoAoBxyBarr
ceoo Aisnsxicru y pasi ai4cyrHocri QixaHcoaoi ni4rpuuxr,r y uail6yrHuouy. BNcaoaarctoqil Hauy 4ynxy is 3acrepexeHHeM,
uu He 6panu Ao yBaru qe nilraHHs.

Bi4noeiAaauxicru ynpaaaixcuroro nepcoHany ra rltx, roro xaAiaexo xaf,arqrur
Qixaxcoay eeirxicrr

YnpaeniHcuxrfi nepcoxan rece ai4noai4anuHicru 3a cmaAaHHe i 4ocroaipxe noAaHHe Siuaxcoeoi seirHocri eiAnoeiAxo Ao
MCO3 ra 3a raKy crcreMy axyrpiuuuoro KoHrponro, nry ynpaanixcuxuil nepcoHar Br3Haqae norpi6xoo Ans roro, tr.1o6
ga6egnequru cuaAaHHs SixaHcoaoi:sirnocri, u{o xe uicrrrb cfrr€Br4x Br4KpxBneHb aHacni4ox uaxpaficrsa a6o nomnnxr.

flpr cua4axxi $ixaxcoaoi gairxocri ynpaenixoxufi nepconaa xece eiAnoei4anunicrs sa oqixxy sAarxocri Kounanii
npoAoBxyBaril cBolo 4innuHicru xa 6esnepepsuifi ocxoai, po3KphBatoqil, A€ Lle 3acrocoBaHo, n[TaHHn, u.lo crocylorbcq
6esnepepaxocri 4innsHocri, ra BuKopucroByror{14 npilnyqeHHn npo 6esnepepexicru 4innuxocri eK ocHoBr{ Ane
6yxranrepcuroro o6nixy, xpiu arna4xia, eKlqo ynpaeniHcuxr,rfi nepconan a6o nnanye nirei4yaarr xoprnaxip qu nptntHvlru
4irnunicru, a6o xe r4ae iHtxrx peanbHhx anbrepHarxB qboMy.

Ti, xoro xapineuo Hailsrqhr'au noBHoBaxeHHeMr4, Hecyrb ai4noei4anuxicru ga HarnflA 3a npoqecoM $ixaxcoeoro
aairyaauun xounauli.

BiAnoeiganuxicru ay4nropa 3a ayAxr Qixaxcoaoi sairxocri

Hau:rNr qinsun € orp[MaHHc o6/pynroaaxoi aneaHexocri, qo Sixaucoea seirHicrs y r-linouy xe r4icrrru cfrr€Boro
Br4KpuBneHHe exacnigox uaxpaficraa a6o nouunxu, ra B[nycK sairy ay4uropa, qo micrrru Haury AyMKy. O6/pyxroeaxa
gnegxexicru € Br,lcoKr,rM piaxeu eneaueuocri, npore He rapaHry€/ qo ayAur, npoae4exrfi eiAnoeiAxo go MCA, 3aBXAx
BAABATI cfrr€Be BrKp[BneHHR, sKr4o eoxo icxye. Brxprenexxn Moxyrb 6yrr pesynurarou u.laxpaficraa a6o noMrflKr4;
BoHu BBaxaorbcq cyrr€814Mr4, qKr{o oKpeMo a6o e cyxynxocri, Rx o6ipyxroaaxo oviryerucn, BoHr4 Mor(yrb BnrrBaril Ha

exoxot'liqxi piuexxn xoprcryaavia, u{o npilfiMarcrbce Ha ocxoei Lliei Qixaxcoaoi seirHocri.

BttxoHytovn ay4rr ei4noeigxo 4o aruor MCA, Mr Br4Kopr4croeyeuo npoQecifixe cy4xeHxn ra npo$eciilanit cKenrhlln3M
nporeroM Bcboro 3aBAaHHfl 3 ayAhry. Kpiu roro, uu:

. iAexrrQiKy€Mo ra oqixrceNo pnsvKn cyrr€Boro BHKpuBneHHq QixaHcoeoi seirxocri eHacniAor uaxpaficraa vu
noMrnKr, poapo6nneuo ra BhKoHy€Mo ayArropcbxi npoqe4ypr y aignoaigs Ha qi ptA:l'z,Knt Ta orpr4My€Mo
ay4rropcuxi AoKa3h, r4o € AocrarHiur ta xanex*uuu Ang BHKopr4craHHs ix sx ocHoBH Anq BucnoBneHxc HauJoi

AyMKx. Ph3r4x xeersBneHHq cyrr€Boro BilKplaBneHHq exacaigox u.raxpaficrsa € Bilulr4M, xix 4rtc Br4Kp[BneHHg
axacniAox noMunKH, ocxinuxr uaxpaficrao Moxe Butoqaril 3MoBy, ni4po6xy, xasMncxi nponycKr4, xeaipxi
TBepAxeH Hs a6o uerryea x He 3axoAaMn aHyrpiur x uoro KoHrpon ]o;

. orpxMyeuo poayuixxn saxoAie axyrpiurxuoro KoHrponp, qo crocyorbce ayAVryt 4an pospo6x[ ayA],rropcbKrx
npoqeAyp, sxi 6 eiAnosi4anr o6craarxaN, a He Ann BrcroBreHHr AyMKH lt4oAo eQerrrexocri cucreuu
eHyrpiuuuoro KoHrpono Kounaxli;

. ot{iHro€Mo nprfiurrxictb 3acrocoBaH[x o6nixoehx noairux ra o6ipynroaaxicru o6nixoetax or.liHox i aiAnoeiAxr4x
posrprrria ix$opuaqri, spo6nexux ynpaenixcuxrM nepcoHanoM;

o floxofihMo Bl,rcHoBKy uloAo npuilxnrxocri auxopucranxR ynpaenixcuxr,rM nepcoHanoM npxnyqeHHe npo
6eanepepaHicru 4innsxocri eK ocHoBr4 4m 6p<ranrepcbKoro o6nixy ra, Ha ocuoei orpuuaHr4x ayArTopcbKr,rx

Aoxagie, AoxoAxMo Br4cHoBKy, vr icHye q/Tr€Ba xeerexarreHigrb qoAo no4iil a6o yuoa, rxi nocraernr 6 niA
gxaqxrfi cyuxia Mox,nreisru Kounasii npoAoBxxn4 6esnepepaxy Aicnuxicru. flrqo un AoxoAr4Mo BHcHoBKy l{oAo
icxyeauxn raxoi cyrreaoi negrgxaqexocri, Nr,r nosrxHi npilBepHfrr yBary B cBo€My ayAhropcbKoruy aairi 4o
ei4nosiAxr4x posrpurria ixQopr,aaqii y Qixaxcoeifi geirHocri a6o, nxqo raxi posxprrrfl € HeHarexHrMh,
lao4rQixyaar[ cBolo AyMKy. Haui eucxoexu fpyxryoruce Ha ayAhropcbKxx AoKa3ax, orprMaHhx Ao Aarta Hauoro
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ayArropcbKoro sairy. Turu xe mexu, uafi6yrui noaii a6o yuoeu Moxfrb npuuycvtrt Kounasip nprnllHr4r4 cBoro

4innunicru xa 6esnepepexifi ocxoai;
. otlixtoel4o 3ararbHe noAaHHe, srpylcrypy ra gNicr Qixaxcoeoi seirHocri BKnpqHo 3 po3Kpr4rreMn inQopuaqir, a

raKox re, qr4 noKa3y€ Qixaxcoea geirxicru onepaqii ra no4ii, u.lo rexarb a ocxoei ii cxna4auHn, Tax, 1406

Aoce rrh 4ocrosipxoro ei4o6paxexxr.

Mu noeigoune€Mo r14M, xoro na4iaeno xafierqilMil noBHoBaxeHHrMr4, isQopprarliro npo 3anflaHoeaxufi o6csr i qac

npoBeAeHHe ayAury ra qrrreai p$ynbrar[ ayAury, BKnoqaoqh 6y4u-nxi cyrreai seAonixr saxoAie euyrpiu.rxuoro
KoHTpono, srcenexi xaur ni4 qac ayArry.

llaprxepou 3aBAaHHe 3 ayAnry, pe3ynbraroM eKoro € Llefi eeir He3arrexHoro ayAlaropa, e Ceprifi Oe4opyx.

llaprxep ig gasAaxxs: Ceprifi Oeaopyx
TOB "Ay4nropcbKa KoMnaHir "flK-L{exrp"
eyn. A. I. Cixopcuxoro, 8, xopnyc D, oQ. 39, N. Kuia,
Micro Krie, 3 cepnxn 2018 porcy
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flepxaaue KoMyHarbHe ni4npueucreo "IyqbKTenflo"

3AtBA nPo BIAflOBIAMbHICTb vnPABilIHcbKol-o l-lEPcoHMy 3A ctotAAAHHr rI snrarpAxrHHq
OIHAHCOBOI 3BITHOCN

HuxqenaeeAeHa 3af,Ba/ rry ueo6xi4Ho po3rneAaril pa3oM 3 onilcoM o6oa'sgxis He3anexHoro ayAuropa, u.lo Mrcrerbce BnpeAcraBaeHoMy BI4qe 3siri He3anexHoro .. ay$uropat spo6reHa 3 Meroo po3MexyBaHHn ei4noei4anruocriynpaeniHcuroro nepcoHany AKn "r'lyqurrenno" (Aani - Kounauin) i aa:lnaqeuoro He3aflexHo5o aypuropat crocoBHo
SiHaucoeoi geirHocri KounaHii.

YnpaeniHcuxllfi nepcoHan KoN4naHii Hece ei4noei4ansuicru sa ni4roroery Sinaucoeoi seirHocri, qo ei4o6paxae
4ocroeipuo, a ycix cyrreailx acneKrax, Qinaucoee craHoBt4qe Kounauii craHoM Ha 31 rpy4Hn 2017 n 2016 porcie, iT
QiHaucoei pe3ynbrarH Ta pyx rpouloBl4x rouJrie 3a poKH/ u{o Mt4Hynfi Ha sagHaqeHi 4arr, ei4noaiAHo Ao MixHapogunx
craH4aprie QiHaucoeoi seirHocri (,'MCO3').

Y npoqeci ni4roroerr @iHaHcoeoi geirHocri ynpaaniHcsrufi nepcoHan Kounaxii ei4noei4ae sa:

- Bu6ip HanexHlax npnuqrnie 6p<ralrepcuroro o6niry i ix nocli4onne 3acrocyBaHHe;- 3acrocyeaHnn o6ipynroBaHnx oqixox i gonyqeuu;
- 

'{orprlaaHHr 
ai4noei4Hrax MCO3 fi posxprrrr acix icrorHilx ai4xuneHu y npruilax 4o eiuaHcoeoi sairuocri;- f'li4roroery Qinaucoeoi seirHocri Bvtxo}ettn 3 npilnyqeHHn, l4o KoMnanis'6yae npojor*yearr cBoto 4irlsnicrsy Hafi6nuxvoruy r'lafi6yrHsoMy/ 3a BuHgTKoM enna4xie, KonH TaKe npilnyqeHHq HenpaBoMrpHe.

YnpaaliHcurril nepcouan raKox Hece eiAnoei4ansHtcrb 3a:

- Pospo6ry/ BnpoBaAXeHHc fi sa6esneqeHHtt $yHrqiouyeanur e(lerrreHoi il naAiilnoi cilcrer4h BHyrpiurHboro
KOHTpOn|o;

- fli4rpuurcy c|,lcreMil 6yxranrepcrxoro o6nircy, u.lo Ao3Bonc€ e Eygt-nxui,t MoMeHr niAroryBarh a 4ocraruiu
cryneHeM rovuocri iu_So_ptuaqin npo Sinaucoee craHoBt4ule Kounanii ra ga6egne,uril ei,qnoeiAHicrs eiHaucoeoiseirHosri BhMoraM MCO3;

- BxilaaHHn saxo4ie, y Mexax ceoei roMnereuqii,4ln ga6egne.{eHHn s6epexenHq arrheie Koranauii;- 3ano6irauHs it eusenenur earrie uaxpaficrea ra iHunx 3rroBxrBaHb.

oiHaHcoea seirHicrs KoNanaHii craHoM ua 31 rpy4nn 2ol7p.6yna eareep4xena iT ynpaeriHcuxhl4 nepcoHanoM 3 cepnur
2018 poxy.

l-onoeHfift 6p<ranrep / Cxpo6axa p.B.
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flepxaaue KoMyHaJlbHe ni4npreucrso,'IyqbKrenro"

3BrT nPO CyKynHiltz AoxrA
sa pir, qo gariH.{hecs 31 rpy4nn 2017 poxy
(y rucnvax FpilBeHb/ rKqo He saeHaueHo iuuLe)

llpuwirxu 2017 2016

AoxiA eit peaniaaqii
Co6ieapricru peanisarlii

BanoeHf, e6rron

IHui onepaqiilHi 4oxo4n
IxLui onepaqifi ui surparr
3aran ss i ra a4u inicrpa tueui eutpatn
OnepaqiftxnX e6rror

OiHaHcoei AoxoAt4 (errparr), uerro
36nrox Eo onoAarKyBaHHs

Bnrparn 3 noAarKy ra npr6yror
Hncruf, s6r,tror ea nepio4
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flepxaeHe KoMyHanbHe ni4npreucrao "IyqbKrenro"

3BIT NPO OIHAHCOBilfi CIAH
craHoM ua 31 rpy4ur 20L7 poxy
(y rncnvax rpHBeHb, rKt4o He easuaveuo iHule)

flpruirxu 3L.t2.20L7 31.1r!.2016AKTI4B

Heo6oporxi aKrHBt{
OcHoeHi saco6rl
Heuarepianuui arrheh

O6oporni aKrrBrt
3anacu
Toprosa ra iHua 4e6iropcura sa6oproeaHicru
flepe4onaaru ra iuuti o6oporni aKruBH
lpou:oei Koulru ra ix ereieaneHrh

Bctoro Axtuay

NAChB

Bnacxrf, raniran
Craryrunfi raniran
flo4arxoeufi raniran
Heposno4ilenr,tfi npra6yror

floarocrpoxoei 3o6oe's3aHrc
IHrui 4osrocrpoxoei so6os'ssaHHs

floroqni go6os'g3aHHs
Toproea ra ipua KpeAfiropcbKa sa6oproeaHicru
flo4arxoei 3o6oB's3assq
Pesepen ra sa6esneqeFrFts
AeaHcta orpuuaHi

Bcsoro Ilacnay

ntorisa B.A.
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Примітки до фінансової звітності 
1. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності 
 
Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" було створено на базі Підприємства теплових мереж 
"Луцьктеплокомуненерго" згідно з рішенням виконавчого комітету міської ради м. Луцьк Волинської області від 
19.05.1999 р. №231 відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні". Засновником та єдиним власником Компанії є Луцька міська Рада. 
Юридична адреса та місцезнаходження Компанії: Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Г. Артемовського, 20, 
43000. 
Компанія є багатогалузевим суб'єктом господарювання, і згідно зі Статутом може здійснювати, окрім інших, 
наступні види діяльності: 

- виробництво теплової енергії; 
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами; 
- постачання теплової енергії; 
- господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури. 

 
Пріоритетним завданням Компанії є забезпечення тепловою енергією населення, бюджетних установ та інших 
споживачів. 
 
Спискова чисельність працівників Компанії станом на 31.12.2017 року – 889 працівників. 
 
2. Умови функціонування Компанії в Україні 
 
Українській економіці, як і раніше, притаманні ознаки та ризики ринку, що розвивається. Такі особливості 
включають, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції 
та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за 
межами України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих 
на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. На українську економіку 
впливають ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Як наслідок, 
операціям в Україні властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою. 
 
З кінця 2013 року Україна знаходиться під впливом політичних та економічних потрясінь: 

- Автономна Республіка Крим була анексована Російською Федерацією; 
- Політична нестабільність та сепаратистські рухи на території Східної України перетворились у збройний конфлікт 
у частині Луганської та Донецької областей, спричинивши втрату Урядом України контролю над цими 
територіями; 
- Українська гривня продовжує девальвувати відносно основних світових валют і, як наслідок, для підтримки 
стабільності економіки необхідні значні фінансові вливання. 

У 2017 році індекс інфляції становив 13,7% у порівнянні із 12,4% у 2016 році. Українська економіка продовжувала 
відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до поступового зростання 
реального ВВП приблизно на 2,5% (2016: 2,4%) і стабілізації національної валюти. З точки зору торгівлі, 
економіка переорієнтовувалась на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), що стало результатом підписаної Угоди про 
асоціацію з ЄС у січні 2016 року, яка створила Поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі ("ПВЗВТ"). За цією 
угодою Україна зобов’язалась гармонізувати свої правила, норми та стандарти торгівлі з відповідними 
положеннями ЄС, поступово зменшувати імпортні мита для товарів із країн-членів ЄС та відмінити експортні мита 
протягом 10-річного перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ розпочалось із 1 січня 2017 року. В свою чергу 
Російська Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У 
відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції. 

Щодо валютного регулювання, Національний банк України ("НБУ") зменшив обов’язкову частку продажу 
валютних надходжень від 65% до 50% із квітня 2017 року, збільшив період розрахунків за експортно-імпортними 
операціями від 120 до 180 днів із травня 2017 року і дозволив компаніям здійснювати часткову виплату дивідендів 
нерезидентам за попередні роки. 

У березні 2015 року Україна підписала угоду про чотирирічну програму розширеного фінансування ("ПРФ") із 
Міжнародним валютним фондом ("МВФ"), яка триватиме до березня 2019 року. Загальна сума за програмою 
становить 17,5 мільярда доларів США, з яких на цей час Україна отримала лише 8,7 мільярда доларів США. У 
вересні 2017 року Україна успішно випустила єврооблігації на суму 3 мільярда доларів США, із яких 1,3 мільярда 
доларів США становить нове фінансування, а решта суми призначена для рефінансування облігацій, які 
підлягають погашенню у 2019 році. Щоб отримати наступні транші, Уряд України повинен впровадити певні 
ключові реформи, включно з такими сферами як пенсійна система, антикорупційне законодавство, приватизація, 
а також перехід до ринкового ціноутворення на природний газ. 
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2. Умови функціонування Компанії в Україні (продовження) 
 
Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, значною мірою, від ефективності здійснюваних 
Українським Урядом та НБУ заходів. Наразі, подальший розвиток економічних та політичних подій, так само як і 
вплив цих змін на Компанію, її покупців та контрагентів є непередбачуваним. 
Фінансова звітність відображає оцінку провідним управлінським персоналом потенційного впливу економічної 
ситуації в Україні на діяльність та фінансове становище Компанії. Подальші зміни економічної ситуації в країні 
можуть суттєво відрізнятися від оцінки керівництва. 
 
3. Основи підготовки фінансової звітності 
 
3.1 Заява про відповідність 
 
Фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), затвердженими 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумаченнями, випущеними 
Комітетом із Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ"). 
 
За всі звітні періоди, в тому числі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Компанія складала фінансову 
звітність у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" й Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Дані положення бухгалтерського обліку в деяких аспектах 
відрізняються від МСФЗ. Дана фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року була складена на 
підставі бухгалтерських даних, відповідним чином скоригованих та перекласифікованих для достовірного 
представлення у відповідності до МСФЗ, проте не є першою фінансовою звітністю, що складена відповідно до 
МСФЗ. 

 
3.2 Основа подання інформації 
 
Цю фінансову звітність складено на основі принципів нарахування та історичної вартості.  
На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх юридичної 
форми. У своїй фінансовій звітності Компанія відображає господарські операції та інші події не тільки відповідно 
до їх юридичної форми, але згідно з їх змістом та економічною сутністю.  
 
3.3  Функціональна валюта та валюта представлення 
 
Функціональною валютою Компанії є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються всі 
господарські операції. Українська гривня не є повністю конвертованою валютою за межами території України. Всю 
інформацію у фінансовій звітності представлено в тисячах гривень із заокругленням до цілих. 
 
3.4  Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва 
 
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу Компанії суджень та здійснення оцінок і 
припущень, які впливають на застосування облікової політики та суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, які 
визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання.  
 
Судження 
 
Застосовуючи облікову політику, управлінський персонал Компанії здійснює різні судження (крім тих, що пов'язані 
з обліковими оцінками), що можуть суттєво впливати на суми, які він визнає у фінансовій звітності. Інформацію 
про судження управлінського персоналу, які мали найбільш суттєвий вплив на фінансову звітність Компанії, 
наведено нижче. 
 
Податки 
 
Стосовно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум і термінів отримання майбутнього 
оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням довгострокового характеру операцій Компанії та 
складності договірних умов, різниця, що виникає між фактичними результатами та прийнятими припущеннями, 
або майбутні зміни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже відображених сумах доходів 
та витрат з податку на прибуток. Компанія не створює резервів, спираючись на обґрунтовані припущення. 
Відстрочені податкові активи визнаються по усіх невикористаних податкових збитках у тій мірі, в якій ймовірне 
отримання оподатковуваного прибутку в рахунок якого можуть бути зараховані податкові збитки. Необхідні 
суттєві припущення управлінського персоналу стосовно очікуваних величин оподатковуваного прибутку, термінів 
його отримання та стратегії податкового планування для визначення суми відстрочених податкових активів. 
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3.4 Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва (продовження) 
 
Облікові оцінки та припущення 
 
Оцінки та припущення управлінського персоналу базуються на інформації, яка доступна на дату складання 
фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення 
періодично переглядаються і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі 
фінансових результатів за той період, в якому про них стало відомо. Інформацію про найбільш суттєві облікові 
оцінки та припущення управлінського персоналу Компанії наведено нижче. 
 
Зменшення корисності основних засобів 
На кожну звітну дату Компанія визначає, чи наявні ознаки можливого зменшення корисності активу або групи 
активів, що генерують грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає 
застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми знецінення. Оцінка зменшення 
корисності ґрунтується на великій кількості факторів, таких як зміна поточного конкурентного середовища, 
очікування щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності 
фінансування, технологічне старіння, припинення певного виду діяльності, поточна вартість відшкодування та 
інші зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності.   
 
Терміни корисного використання основних засобів 
Компанія оцінює залишкові строки корисного використання об'єктів основних засобів на кінець кожного 
фінансового року. Якщо нові очікування відрізняються від попередньо зроблених оцінок, такі зміни вважаються 
зміною облікових оцінок та обліковуються перспективно. Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив на балансову 
вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті про сукупні доходи. 
 
Резерв сумнівних боргів 
Резерв сумнівних боргів створюється виходячи з оцінки платоспроможності конкретних дебіторів та термінів 
протермінування оплати заборгованості. Якщо відбувається погіршення платоспроможності якого-небудь із 
великих дебіторів або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Компанії, 
фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Нарахування та відновлення резерву сумнівних 
боргів може бути істотними. 
 
Резерв під пенсійні виплати 
Управлінським персоналом Компанії прийнято рішення визнавати забезпечення під виплати пільгових пенсій, 
оскільки існує юридичне зобов'язання здійснювати такі виплати на вимогу Пенсійного Фонду України. По частині 
виплат існує чіткий графік та суми до погашення. Резерв під пенсійні виплати враховує в тому числі і припущення 
управлінського персоналу щодо зобов'язань, що можуть виникнути у найближчому майбутньому, внаслідок 
виходів на пенсію нових працівників. 
 
Реструктуризована кредиторська заборгованість 
Реструктуризована кредиторська заборгованість дисконтується до її теперішньої вартості із застосуванням 
ефективної ставки відсотка, і притаманна переважній більшості фінансових інструментів, які мають схожі умови та 
характеристики на дату первісного визнання.  
 
Реструктуризована дебіторська заборгованість 
Реструктуризована дебіторська заборгованість дисконтується до її теперішньої вартості із застосуванням 
ефективної ставки відсотка, розмір якої рівний ефективній ставці відсотка, розрахованої для реструктуризованої 
кредиторської заборгованості. Вибір вищеописаного підходу до розміру дисконтної ставки для реструктуризованої 
дебіторської заборгованості базується на припущенні, що кошти отримані в результаті погашення дебіторської 
заборгованості в першу чергу будуть спрямовані на погашення кредиторської заборгованості. 
 
3.5 Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому  
 
Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності Компанії продовжувати діяльність на 
безперервній основі, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань в ході звичайної діяльності. 
 
За роки, які закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року чистий збиток Компанії за рік дорівнював 
відповідно 8 941 тис.грн. та 64 472 тис.грн. Чисті активи компанії станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 
2016 року мали від’ємне значення та становили, відповідно, -104 799 тис.грн. та -104 073 тис.грн. 
Соціально-політичні процеси в Україні створили тиск на економіку держави, а поточна криза може призвести до 
додаткових політичних та економічних реформ. 
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3.5 Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому (продовження) 
 
Фінансова звітність Компанії характеризується низькою ліквідністю, фінансування поточної діяльності Компанії 
здійснюється в тому числі за рахунок внесків у статутний капітал. У результаті виникає невизначеність, яка може 
вплинути на майбутні операції й можливість відшкодування вартості активів Компанії, її здатність обслуговувати й 
погашати свої зобов'язання в міру настання строків їх оплати. 
Ці події та умови вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність 
Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
 
Незважаючи на ці фактори, керівництво вважає, що підготовка фінансової звітності на основі припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати діяльність на безперервній основі є доречною, оскільки Компанією регулярно 
здійснюються заходи щодо покращення ефективності використання активів та оптимізації структури капіталу. Крім 
того, за оцінками кервіництва, власники Компанії продовжать надавати їй необхідну фінансову підтримку у 
найближчому майбутньому. 
 
Фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Компанія була не здатна 
продовжувати свою діяльність в майбутньому та якби вона реалізовувала свої активи не в ході своєї операційної 
діяльності. 
 
4. Основні положення облікової політики 
 
Основні принципи облікової політики, прийняті при підготовці цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ця 
політика послідовно застосовувалася протягом всіх звітних періодів, які представлені в даній фінансовій звітності, 
складеній згідно МСФЗ, які діяли на дату підготовки даної фінансової звітності. 
 
Операції в іноземній валюті  
 
Операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом на дату здійснення 
операції. Прибутки і збитки, які виникли в результаті здійснення розрахунків за даними операціями і від 
перерахунку монетарних активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті за обмінним курсом на кінець року, 
відображаються в звіті про сукупні доходи. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній 
валюті, перераховуються в гривні за обмінним курсом, що діяв на дату первісної операції. Немонетарні статті, які 
оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату 
визначення справедливої вартості. 
 
Основні засоби 
 
Основні засоби Компанія визнає у фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, включаючи 
невідшкодовані податки, а також будь-які додаткові витрати, які пов’язані з приведенням основного засобу в 
робочий стан та їх доставкою. В подальшому основні засоби Компанія відображає у фінансовій звітності за 
історичною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 
 
Витрати на ремонт і технічне обслуговування основних засобів відображаються в звіті про сукупні доходи за рік, в 
якому вони були понесені. Вартість капітальних ремонтів та інші подальші витрати включаються до балансової 
вартості основного засобу, якщо вони ведуть до збільшення майбутніх економічних вигод Компанії, первісно 
очікуваних від використання об’єкта. Витрати, пов’язані з поліпшенням об’єкта, амортизуються згідно зі строком 
корисного використання основного засобу. 
Незавершене будівництво включає витрати на будівництво й реконструкцію основних засобів та на незавершені 
капітальні вкладення. Незавершене будівництво на дату складання фінансової звітності відображається за 
собівартістю за вирахуванням будь яких накопичених збитків від зменшення корисності. Незавершене будівництво 
не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.  
 
Для цілей складання фінансової звітності за МСФЗ Компанія використовує прямолінійний метод амортизації, згідно 
якого вартість кожного засобу списується до його ліквідаційної вартості протягом терміну корисного 
використання. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються за наступними групами: 
 
Група основних засобів Термін корисного використання, 

місяці 
  
Будівлі та споруди  50 – 480 
Машини та обладнання 40 – 240 
Транспортні засоби 50 – 170 
Інші основні засоби 40 – 120 
 
Нематеріальні активи  
 
Придбані нематеріальні активи визнаються за собівартістю й амортизуються за прямолінійним методом протягом 
очікуваного строку їх корисного використання. Терміни корисного використання для нематеріальних активів 
встановлені в межах від 24 до 240 місяців. Після первісного визнання нематеріальні активи обліковуються за 
їхньою собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності. 
 
Витрати на позики 
 
Витрати на позики включають в себе витрати на сплату відсотків та інші витрати, понесені у зв'язку із 
запозиченням коштів. Компанія капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, 
будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. Інші витрати на 
позики визнаються Компанією як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені. 
 
Датою початку капіталізації є дата, коли Компанія вперше виконує всі умови, наведені нижче: 
а) понесла витрати, пов’язані з активом; 
б) понесла витрати на позики; 
в) веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за призначенням або продажу. 
 
Фінансові активи 
 
Первісне визнання та оцінка 
 
Фінансові активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, позики і дебіторська заборгованість, 
інвестиції, утримувані до погашення, та фінансові активи, доступні для продажу.  
 
Під час первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового 
активу не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, 
які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу. 
 
В момент первісного визнання фінансових активів Компанія відносить їх до відповідної категорії і, якщо це 
можливо і доцільно, наприкінці кожного фінансового року проводить аналіз таких активів на предмет перегляду 
відповідності категорії, до якої вони були віднесені. 
 
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату, 
коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцій з придбання або продажу 
відносяться операції з придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів у 
строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку. 
 
Подальша оцінка  
 
Нижче описано вплив класифікації фінансових активів при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку: 
 
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку 
Категорія "фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку" 
включає фінансові активи, які класифіковано як утримувані для торгівлі та фінансові активи, які при первісному 
визнанні віднесено до категорії оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Фінансові активи класифікуються як утримувані для торгівлі, якщо вони придбані для цілі продажу чи 
перепродажу у найближчий період. Такі активи придбаваються в основному з метою отримання прибутку від 
короткострокових коливань їх ціни. Фінансові активи, які при первісному визнанні віднесено до категорії 
оцінюваних за справедливою вартістю із відображенням переоцінки як прибутку або збитку включають ті 
фінансові активи, які не призначені для торгівлі. Вони віднесені до цієї категорії при первісному визнанні у 
зв'язку з тим, що вони є частиною групи фінансових активів, які управляються та оцінка яких здійснюється на 
основі зміни справедливої вартості. 
 
Позики та дебіторська заборгованість 
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими або платежами, які 
підлягають визначенню, та не мають котирування на активному ринку. Після первісного визнання такі активи 
оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка за вирахуванням збитку 
від зменшення корисності. Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та додаткових 
комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших премій чи 
дисконтів. 
 
Прибутки та збитки за такими активами відображуються у звіті про сукупні доходи при припиненні визнання або 
зменшенні корисності таких активів, а також у процесі амортизації. Амортизація із застосуванням ефективної 
ставки відсотка включається до складу фінансових доходів в звіті про сукупні доходи. 
 
Припинення визнання 
 
Визнання фінансового активу (або, де доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних 
фінансових активів) припиняється, якщо: 

- строк дії контрактних прав Компанії на грошові потоки від фінансового активу закінчився; 
- Компанія зберігає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу, але бере на себе 
контрактне зобов'язання сплатити ці грошові потоки одному чи декільком одержувачам повністю без суттєвої 
затримки третій стороні на умовах "транзитної" угоди; та або 
(а) передала практично всі ризики та винагороди від володіння активом, або  
(б) не передала, але й не зберігає за собою всі ризики та винагороди від володіння активом, але передала 
контроль над цим активом. 
 
У випадку, якщо Компанія передала контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу, або 
уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всі ризики та винагороди від 
володіння фінансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в межах 
подальшої участі Компанії в цьому фінансовому активі. При цьому, визнається відповідне контрактне зобов'язання 
по сплаті отриманих грошових потоків кінцевим одержувачам.  
Переданий фінансовий актив та визнане зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та 
зобов'язання Компанії, створені або збереженні при передачі активу. 
 
Зменшення корисності 
 
Наприкінці кожного звітного періоду Компанія оцінює чи є об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового 
активу чи групи фінансових активів зменшилася. Корисність фінансового активу або групи фінансових активів 
зменшується і збитки від зменшення корисності виникають якщо, і тільки якщо, є об'єктивне свідчення зменшення 
корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу, і така подія (або 
події) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового 
активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити. 
Серед ознак, що можуть свідчити про те, що корисність фінансового активу або групи активів зменшилася, 
можуть бути такі події, як виникнення збитку, значні фінансові труднощі емітента або боржника, порушення 
контракту, таке як невиконання зобов'язань чи прострочення платежів відсотків або основної суми, ймовірність 
того, що позичальник оголосить банкрутство чи іншу фінансову реорганізацію. Також, до таких свідчень 
відносяться спостережні дані, що свідчать про зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх 
грошових потоків від групи фінансових активів з часу первісного визнання цих активів, такі як негативні зміни в 
стані платежів позичальників у групі або національні чи локальні економічні умови, які корелюють із 
невиконанням зобов'язань за активами у групі. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Фінансові активи, обліковувані за амортизованою собівартістю 
Стосовно фінансових активів, обліковуваних за амортизованою собівартістю, Компанія спочатку оцінює чи існує 
об'єктивне свідчення зменшення корисності окремо для фінансових активів, які окремо є суттєвими, та (окремо 
або в сукупності) для фінансових активів, які не є окремо суттєвими. Якщо Компанія визначає, що немає 
об'єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від того, чи є 
він суттєвим), то такий актив включається у групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного 
ризику та оцінює їх на зменшення корисності у сукупності. Активи, які окремо оцінюють на зменшення корисності і 
для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує визнаватися, не включається в сукупну 
оцінку зменшення корисності. 
 
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності фінансових активів, що 
оцінюються за амортизованою собівартістю, то суму збитку оцінюють як різницю між балансовою вартістю активу 
та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних 
збитків, які не були понесені), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу 
(тобто, ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні).  
Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резервів, а сума збитку від зменшення 
корисності визнається в складі прибутку чи збитку за період. 
 
Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути 
об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбулася після зменшення корисності (наприклад, покращення кредитного 
рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується шляхом коригування 
рахунку резервів. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартості фінансового 
активу, що перевищувала б його амортизовану собівартість, яка була б у разі невизнання зменшення корисності. 
Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку.  
 
Фінансові інвестиції, доступні для продажу 
Стосовно фінансових інвестицій, доступних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює наявність 
об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансової інвестиції або групи фінансових інвестицій. 
 
У випадку, коли інвестиції в інструмент власного капіталу класифіковані як доступні для продажу, об'єктивним 
свідченням зменшення корисності є значне чи тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її 
собівартості. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в 
іншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свідчення того, що корисність активу зменшується, тоді 
кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного капіталу і 
визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації, навіть якщо визнання фінансового 
активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифіковується, є різницею між вартістю 
придбання інструмента участі в капіталі та його поточною справедливою вартістю за мінусом будь-якого збитку 
від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки від 
зменшення корисності, визнані у прибутку чи збитку для інвестицій в інструмент власного капіталу, 
класифікований як доступний для продажу, не слід сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку. 
 
У випадку, коли боргові інструменти класифіковані як доступні для продажу, наявність об'єктивного свідчення 
зменшення корисності визначається аналогічно до фінансових активів, що обліковуються за амортизованою 
собівартістю. Але, сума визнаного збитку від зменшення корисності фактично є кумулятивним збитком, який 
визначається як різниця між амортизованою собівартістю такого боргового інструмента та його поточною 
справедливою вартістю за мінусом будь-якого збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше 
визнаного у прибутку чи збитку.  
 
Визнання відсоткового доходу, після часткового списання фінансового активу або групи подібних фінансових 
активів внаслідок збитку від зменшення корисності, відбувається на основі ставки відсотка, застосованої для 
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінювання збитку від зменшення корисності. Відсоткові 
доходи відображаються в звіті про сукупні доходи в складі фінансових доходів. Якщо у наступному періоді 
справедлива вартість такого боргового інструменту збільшується, і це збільшення може бути об'єктивно 
пов'язаним із подією, яка відбувається після визнання збитку від зменшення корисності у прибутку чи збитку, тоді 
збиток від зменшення корисності слід сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Фінансові зобов'язання 
 
Первісне визнання 
 
Фінансові зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові 
зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку та інші фінансові 
зобов'язання, які оцінюються за амортизованою собівартістю за методом ефективної ставки відсотка. 
 
Під час первісного визнання фінансові зобов'язання оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку 
фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) 
витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового зобов'язання. 
 
Фінансові зобов'язання Компанії включають кредити, торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також 
зобов'язання за фінансовою орендою. 
 
Подальша оцінка  
 
Нижче описано вплив класифікації фінансових зобов'язань при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку: 
 
Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 
збитку 
Категорія "фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку" 
включає фінансові зобов'язання, які класифіковано як утримувані для продажу та фінансові зобов'язання, які при 
первісному визнанні віднесено до категорії оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку. 
 
Кредити та позики 
Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою собівартістю із застосуванням методу 
ефективної ставки відсотка. 
 
Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями відображуються у звіті про сукупні доходи при 
припиненні визнання, а також у процесі амортизації із застосуванням ефективної ставки відсотка.  
Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які 
сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів. Амортизація із 
застосуванням ефективної ставки відсотка включається до складу фінансових витрат в звіті про сукупні доходи. 
 
Контракти фінансової гарантії 
Контракт фінансової гарантії – це контракт, який вимагає від емітента робити визначені платежі для 
відшкодування утримувачеві збитку, якого він зазнає тому, що певний боржник не робить платежі, коли вони 
підлягають сплаті відповідно до первісних або модифікованих умов боргового інструмента. Контракти фінансової 
гарантії первісно визнаються як зобов'язання за справедливою вартістю, що коригується на витрати на операції, 
які безпосередньо стосуються випуску гарантії. 
 
Після первісного визнання, контракт фінансової гарантії оцінюється за більшою з двох сум: сумою витрат, які, 
згідно з оцінкою керівництва, необхідні для погашення поточного зобов'язання на звітну дату, або первісно 
визнаною сумою за вирахуванням накопиченої амортизації. 
 
Припинення визнання  
 
Компанія виключає фінансове зобов'язанні зі звіту про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли його погашають, 
тобто, коли заборгованість, визначену в контракті, погашено, анульовано або строк її дії закінчується. 
 
Обмін одного фінансового зобов'язанні на інше на суттєво відмінних умовах обліковується як погашення 
первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значну 
зміну умов існуючого фінансового зобов'язання або його частини обліковується як погашення первісного 
фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Різниця між балансовою вартістю 
погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) та 
сплаченою компенсацією визнається в прибутку чи збитку. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках, на кожну звітну 
дату визначається виходячи з ринкової ціни котирування, без врахування витрат на операції. 
 
Якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, Компанія встановлює справедливу вартість, 
застосовуючи метод оцінювання. Методи оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартість іншого 
інструмента, який в основному є подібним, аналіз дисконтованих грошових потоків та інші моделі оцінки. 
 
Згортання фінансових інструментів 
 
Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звіті про фінансовий стан 
якщо, і тільки якщо, Компанія має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намір погасити 
зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити зобов'язання. 
 
Зменшення корисності нефінансових активів  
 
В кінці кожного звітного періоду Компанія оцінює, чи є якісь ознаки того, що корисність активів може зменшитися. 
Якщо такі ознаки є, або якщо вимагається щорічно перевіряти зменшення корисності активу, Компанія оцінює 
суму очікуваного відшкодування такого активу. Сума очікуваного відшкодування – це більша з двох оцінок активу 
(або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус витрати на продаж та його вартості 
використання, що є теперішньою вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, які, за очікуванням, виникнуть 
від активу або від одиниці, що генерує грошові кошти. Суму очікуваного відшкодування визначають для окремого 
активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження грошових коштів, які, здебільшого, не залежать 
від надходжень грошових коштів від інших активів або груп активів. Балансова вартість активу зменшується до 
суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення є збитком від зменшення корисності.  
 
Про справедливу вартість активу за вирахуванням витрат на продаж найкраще свідчить його ціна за юридично 
обов'язковою угодою про продаж в операції між незалежними сторонами. Якщо такої угоди немає, але актив 
продається та купується на активному ринку, тоді справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на його 
продаж є ринковою ціною активу мінус витрати на вибуття. Якщо немає ні угоди, ні активного ринку, тоді 
визначення справедливої вартості активу за вирахуванням витрат на його продаж базується на найкращій наявній 
інформації, яку Компанія може отримати на кінець звітного періоду, таку як результати останніх операцій з 
подібними активами в межах тієї самої галузі і т.п. 
 
При визначенні вартості при використанні, майбутні грошові потоки дисконтуються із застосуванням ставки 
дисконту до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей в часі та ризиків, характерних 
для активу. 
Збиток від зменшення корисності визнається в прибутках чи збитках, в складі тих категорій витрат, які 
відповідають функції активу, корисність якого зменшилась, за винятком випадків, коли актив обліковують за 
переоціненою сумою. Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу слід визнавати як 
зменшення переоцінки, якщо збиток від зменшення корисності не перевищує суми, врахованої в складі дооцінки 
такого активу. 
 
В кінці кожного звітного періоду, незалежно від наявності будь-яких ознак, Компанія оцінює активи (окрім гудвілу) 
на предмет того, що збитку від зменшення корисності, визнаного в попередніх періодах, вже немає або він 
зменшився. Якщо така ознака є, Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка 
генерує грошові кошти). Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в 
попередніх періодах, сторнується якщо, і тільки якщо, змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення 
суми очікуваного відшкодування активу з моменту визначення останнього збитку від зменшення корисності. Якщо 
це так, то балансову вартість активу збільшують до суми його очікуваного відшкодування, яка не повинна 
перевищувати балансову вартість (за вирахуванням амортизації), яку б визначили, якби збиток від зменшення 
корисності не визнали для активу в попередні періоди. Таке сторнування збитку від зменшення корисності 
визнається в прибутках чи збитках за винятком випадків, коли актив відображають за переоціненою вартістю. В 
такому випадку, сторнування збитку від зменшення корисності переоціненого активу розглядається як його 
дооцінка.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Оренда  
 
Оренда класифікується як фінансова, коли, за умовами оренди, орендар приймає на себе усі істотні ризики та 
вигоди, пов’язані із володінням орендованим активом.  Уся інша оренда класифікується як операційна. 
Орендні платежі за угодою операційної оренди визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом терміну 
оренди. Коли Компанія виступає в ролі орендодавця і ризики та переваги від оренди не передаються орендареві, 
загальна сума платежів за договорами операційної оренди визнається в звіті про сукупні доходи з використанням 
методу рівномірного визнання протягом терміну оренди. 
 
Запаси  
 
Первісно запаси визнаються за собівартістю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперішнього 
місця перебування та приведення у теперішній стан. Списання запасів здійснюється за методом ФІФО. 
На звітну дату запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю та чистою вартістю реалізації. Чиста 
вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної діяльності за вирахуванням будь-яких 
очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією. 
 
Резерви 
 
Сума визнана як резерв є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої заборгованості на 
кінець звітного періоду. Резерви визнаються якщо Компанія має теперішню заборгованість (юридичну чи 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 
вигоди, буде необхідним для погашення заборгованості та суму заборгованості можна достовірно оцінити. Якщо 
очікується, що деякі або всі видатки, потрібні для погашення резерву, компенсуватимуться іншою стороною, така 
компенсація визнається окремим активом, коли фактично визначено, що компенсація буде отримана.  
 
Сума визнаної компенсації не повинна перевищувати суму резерву. Витрати, які пов'язані із резервом, визнаються 
в звіті про прибутки та збитки за вирахуванням суми, визнаної для компенсації. У випадках, коли вплив вартості 
грошей в часі є суттєвим, сума резерву має бути теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть 
потрібні для погашення зобов'язання. Ставка дисконту повинна бути ставкою до оподаткування, яка відображає 
поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, характерних для зобов'язання. Якщо застосовується 
дисконтування, то збільшення суми резерву відображається в складі фінансових витрат звіту про сукупні доходи.  
 
Гранти отримані 
 
Грант не підлягає визнанню доти, доки не має обґрунтованої впевненості, що Компанія виконає умови його 
надання, а також одержить цей грант. У випадку обліку гранту за методом доходу, грант визнається у прибутку 
або збитку на систематичній основі протягом періодів, у яких Компанія визнає як витрати відповідні витрати, для 
компенсування яких ці гранти призначалися. Якщо ж облік гранту ведеться за методом капіталу, він підлягає 
визнанню у доході в рівних частках на протязі усього терміну корисного використання відповідного активу. 
У випадку отримання гранту у формі передачі немонетарного активу, він визнається за номінальною вартістю та 
відображається у доході в рівних частках протягом терміну корисного використання отриманого активу. У випадку 
отримання позик чи іншої матеріальної допомоги від державних чи інших структур з відсотковою ставкою нижчою 
від ринкової, ефект від використання такої ставки визнається як грант отриманий. 
 
Державні гранти 
Компанія отримує державну допомогу у вигляді субвенцій. Субвенції надаються з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 
транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової 
енергії тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування.  
Компанія обліковує державні гранти за методом доходу, згідно з яким гранти визнаються у тому періоді, коли 
були відображені пов’язані з ними витрати. Витрати, за даного підходу, подаються у фінансовій звітності шляхом 
згортання з державними грантами.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Умовні зобов'язання й умовні активи  
 
Умовні зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності за винятком випадків, коли існує ймовірність, що 
для погашення зобов'язання необхідним буде вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можливо 
оцінити суму таких зобов'язань. Інформація про умовні зобов'язання розкривається в примітках до фінансової 
звітності, за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які являють собою економічні вигоди, є 
малоймовірна.  
 
Умовні активи не відображаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається, коли стає можливим 
одержання економічних вигод. Якщо стало фактично визначеним, що відбудеться надходження економічних 
вигод, актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансових звітах того періоду, у якому відбулася зміна оцінок. 
 
Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплатах працівникам  
 
Компанія не має інших пенсійних програм, крім державної пенсійної програми, згідно з якою роботодавець 
повинен здійснювати внески, розраховані як відсоток від загальної суми заробітної плати. Ці витрати відносяться 
до періоду, у якому виплачується заробітна плата.  
Додатково Компанія визнає резерв за коштами, що підлягають до виплати певним категоріям працівників на 
пільгових умовах. Такий резерв обчислюється за амортизованою собівартістю, використовуючи ставку дохідності 
облігацій внутрішньої позики станом на звітну дату у якості ставки для дисконтування. 
 
Податки 
 
Поточний податок на прибуток 
Поточні податкові активи та зобов’язання за поточний і попередній періоди оцінюються за сумою, що очікується 
до відшкодування податковими органами або до сплати податковим органам, згідно з українським податковим 
законодавством. Ставки податку та податкове законодавство, що використовуються для розрахунку цієї суми, - це 
ставки та закони, які були чинними (або в основному чинними) на звітну дату. 
Поточний податок на прибуток, пов’язаний зі статтями, що відображаються безпосередньо у складі капіталу, 
відображається у складі капіталу, а не у звіті про сукупні доходи. 
 
Відстрочений податок на прибуток 
Відстрочений податок на прибуток розраховується на дату складання звітності за всіма тимчасовими різницями 
між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового обліку і вартістю, що враховується в 
податковому обліку. 
Відстрочене податкове зобов’язання визнається за всіма тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню, 
окрім випадків, коли: 
- відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу або активу чи 
зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням бізнесу, і яке на момент здійснення операції не 
впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток чи збиток; і 
- відносно тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, пов’язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 
підприємства та з частками у спільних підприємствах, якщо материнська компанія здатна контролювати 
визначення часу сторнування тимчасової різниці та існує ймовірність того, що тимчасова різниця не 
сторнуватиметься в недалекому майбутньому. 
 
Відстрочений податковий актив визнається щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, а також 
при перенесенні на наступні періоди невикористаних податкових збитків і невикористаних податкових пільг, якщо 
існує ймовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю, 
що підлягає вирахуванню, а також невикористані податкові збитки і невикористані податкові пільги, за винятком 
ситуацій, коли: 
- відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, виникає в 
результаті первісного визнання активу або зобов’язання в господарській операції, що не є об’єднанням бізнесу, і 
який на момент здійснення операції не впливає ані на бухгалтерський прибуток, ані на оподатковуваний прибуток 
чи збиток; і 
- відносно тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, пов’язаних з інвестиціями в дочірні, асоційовані 
підприємства та з частками у спільних підприємствах, відстрочені податкові активи визнаються, тільки якщо існує 
ймовірність сторнування тимчасових різниць у недалекому майбутньому і буде отриманий прибуток, що підлягає 
оподаткуванню, відносно якого можна застосувати тимчасову різницю. 
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається в кінці кожного звітного періоду і 
зменшується, якщо більше не існує ймовірності отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який 
дозволив би використати вигоду від такого відстроченого податкового активу повністю або частково. Невизнані 
податкові активи в кінці кожного звітного періоду переоцінюються і визнаються мірою тій мірі, в якій стає 
ймовірним, що майбутній оподатковуваний прибуток уможливить використання відстроченого податкового 
активу. 
 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які передбачається 
використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі ставок оподаткування та 
податкового законодавства, чинних, або оголошених (і практично прийнятих) на звітну дату.  
 
Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, які визнаються безпосередньо у складі капіталу, 
визнається у складі капіталу, а не у звіті про сукупні доходи. 
 
Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання згортаються за наявності повного юридичного 
права згортати визнані суми та якщо вони відносяться до податків на прибуток, які були накладені тим самим 
податковим органом і податковий орган дозволяє здійснювати чи отримувати єдиний чистий платіж. 
 
Податок на додану вартість 
Доходи, витрати та активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім таких 
випадків: 
- ПДВ, що виникає при придбанні активів чи послуг, що не відшкодовується податковим органом; в такому 
випадку, ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або частина витратної статті, залежно від 
обставин; 
- дебіторська і кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується йому, 
враховується в складі дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної в звіті про фінансовий стан. 
 
Визнання доходів та витрат  
 
Дохід визнається, коли існує впевненість, що економічні вигоди, які випливають із проведеної операції, будуть 
отримані Компанією, і обсяг доходу може бути достовірно визначений. Дохід, за вирахуванням відповідних 
податків, визнається в періоді, коли покупцеві передані істотні ризики й вигоди.  
Відвантажені товари і продукція, виконані і прийняті замовниками роботи, надані послуги, передані покупцям 
необоротні активи та інші активи на підставі умов договорів, які передбачають перехід до покупців і замовників 
прав власності та ризиків - вважаються реалізованими. Дохід від реалізації товарів та продукції визнається за 
умови наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності, 
підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими 
активами), сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, є впевненість, що в результаті операції 
відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути 
достовірно визначені. 
 
Аванси, отримані від покупців або замовників за товари та продукцію, в бухгалтерському обліку та звітності не 
включаються до складу доходів від реалізації до дати відвантаження товарів або продукції.  
Інші доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення (понесення) за 
принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження чи сплати коштів.  
 
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені.  
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються 
шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.  
 
Фінансові доходи та витрати  
 
Фінансові доходи (витрати) включають відсоткові доходи за інвестованими коштами та витрати на їх 
обслуговування. 
Всі відсоткові та інші витрати, пов'язані з отриманням позик, відносяться на витрати періоду, в якому вони 
виникають у складі чистих фінансових витрат, за винятком відсотків нарахованих по позиках, пов’язаних зі 
створенням кваліфікованого активу, що капіталізуються.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, грошові кошти на банківських рахунках та 
короткострокові депозити. Для цілей звіту про рух грошових коштів грошові кошти та їх еквіваленти включають 
грошові кошти в касі та на рахунках у банку, короткострокові депозити, як зазначено вище, за мінусом 
банківських овердрафтів. 
 
Операції з пов’язаними сторонами  
 
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або здійснювати 
суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Таке визначення пов'язаної 
сторони може відрізнятися від визначення згідно законодавства України.  
Згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін": 
а) особа або близький родич особи є пов'язаним із суб'єктом господарювання, що складає звітність (надалі 
"підзвітним підприємством"), якщо така особа: 
і) контролює або здійснює спільний контроль над підзвітним підприємством; 
іі) має суттєвий вплив на підзвітне підприємство; 
ііі) є представником ключового управлінського персоналу підзвітного підприємства або материнської компанії 
підзвітного підприємства; 
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним із підзвітним підприємством, якщо виконується будь-яка з 
нижчеперелічених умов: 
і) суб'єкт господарювання та підзвітне підприємство є членами однієї групи; 
іі) один суб'єкт господарювання є асоційованим або спільним підприємством іншого суб'єкта господарювання; 
ііі) обидва суб'єкти господарювання є спільними підприємствами однієї і тієї ж третьої сторони; 
iv) однин суб'єкт господарювання є спільним підприємством третьої сторони і інший суб'єкт господарювання є 
асоційованим підприємством цієї ж третьої особи; 
v) суб'єкт господарювання є програмою виплат по закінченню трудової діяльності для працівників підзвітного 
підприємства або його пов'язаною стороною; 
vi) суб'єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в п. а) 
vii) особа, визначена у п. a) i) має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання або є представником його 
ключового управлінського персоналу (або ключового управлінського персоналу материнської компанії). 
Під час розгляду кожного можливого випадку відносин зв’язаних сторін увага має бути спрямована на суть цих 
відносин, а не юридичну форму.  
 
Події після звітної дати  
 
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансової звітності до випуску, 
які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій звітності. 
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і які не впливають на фінансову звітність Компанії на цю 
дату, розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві. 
 
5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті 
 

Керівництво Компанії не прийняло такі МСФЗ і Тлумачення КТМФЗ, які вже опубліковані, але ще не набули 
чинності: 

 МСФЗ (IFRS) 2 "Платіж на основі акцій" – "Класифікація та оцінка" – набирає чинності для річних періодів, які 
починаються 1 січня 2018 року; 

 МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" – Застосування МСФЗ 9 з МСФЗ 4 – набирає чинності для річних періодів, 
які починаються 1 січня 2018 року;  

 МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти – класифікація та оцінка" – набирає чинності для річних періодів, які 
починаються 1 січня 2018 року; 

 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - передоплата з негативною компенсацією - застосовується ретроспективно 
для фіскальних років, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати; 

 МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клієнтами" – набирає чинності для річних періодів, які починаються 
1 січня 2018 року; 

 МСБО (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" – Зміна статусу інвестиційної нерухомості – набирає чинності для 
річних періодів, які починаються 1 січня 2018 року; 

 МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" – набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року;  
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 

 МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні 
підприємства – продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним 
підприємством" – набрання чинності відкладено на невизначений термін; 

 МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2021 
року; 

 КТМСФЗ (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата"; 
 КТМСФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток"; 
 Цикл щорічних змін МСФЗ 2014-2016 років - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 

2018 року; 
 Цикл щорічних змін МСФЗ 2015-2017 років - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 

2019 року. 
 
МСФЗ (IFRS) 2 "Платіж на основі акцій" – "Класифікація та оцінка" 
Поправки роз'яснюють підходи до обліку певних операцій з оплати на основі акцій, зокрема наступних: 
- вплив умов, пов'язаних і не пов'язаних з придбанням права на оцінку операцій, платіж за якими здійснюється на 
основі акцій з використанням грошових коштів; 
- платежі на основі акцій з можливістю погашення на нетто-основі для цілей утримання податкових зобов'язань; 
- зміни в умовах на отримання платежів на основі акцій, які змінюють класифікацію такої операції з операції, 
платіж за якою здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, на операцію, платіж за якою 
здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу. 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
 
МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти" – Застосування МСФЗ 9 з МСФЗ 4 
Зміни в застосуванні МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" з МСФЗ 4 "Страхові контракти" надають два підходи до 
обліку фінансових активів для підприємств, що випускають договори страхування відповідно до МСФЗ 4: 
1) підхід, згідно з яким підприємству дозволяється рекласифікувати з прибутку або збитку до складу іншого 
сукупного доходу частину доходів або витрат, пов'язаних з такими активами - сумісний підхід; 
2) тимчасове необов'язкове звільнення від застосування МСФЗ 9 для підприємств, основним видом діяльності яких 
є видача контрактів по МСФЗ 4 - відкладений підхід. 
Застосування обох підходів не є обов'язковим, і підприємству дозволяється припинити їх застосування перед 
застосуванням нового стандарту за договорами страхування. 
Сумісний підхід дозволяє підприємству виключити з прибутку або збитків і визнати в іншому сукупному прибутку 
різницю між сумами, які були б визнані в прибутку чи збитку відповідно до МСФЗ 9, а також сумами, які визнані в 
якості доходу відповідно до МСБО 39: визнання і оцінка проводиться за умови, що підприємство формує і 
враховує контракти страхування по МСФЗ 4 і застосовує МСФЗ 9 у поєднанні з МСФЗ 4, а також класифікує 
фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток і збиток за МСФЗ 9, якщо попередньо такі активи 
були класифіковані за справедливою вартістю або як призначені для продажу, відповідно до МСБО 39. 
Відкладений підхід дозволяє застосовувати МСБО 39, а не МСФЗ 9 для звітних періодів, що починаються до 1 
січня 2021, якщо раніше жодна з версій МСФЗ 9 не застосовувалася і основною діяльністю компанії є страхова 
діяльність відповідно до МСФЗ 4. Компанія визначає, чи є страхова діяльність основним видом діяльності шляхом 
порівняння балансової вартості зобов'язань, що випливають з договорів, що входять в сферу застосування МСФЗ 
4 із загальною балансовою вартістю його зобов'язань. Діяльність страховика переважно пов'язана зі 
страхуванням, якщо: 

А) балансова вартість його зобов'язань, що випливають із договорів в рамках МСФЗ 4 суттєва в порівнянні із 
загальною балансовою вартістю всіх його зобов'язань; 

Б) відсоток від загальної балансової вартості його зобов'язань, пов'язаних зі страхуванням по відношенню до 
загальної балансової вартості всіх його зобов'язань, або більше 90 відсотків або менше або дорівнює 90 відсотків, 
але більше 80 відсотків, а страховик не бере участь в іншій діяльності, результати якої є суттєвими і не пов'язані зі 
страхуванням. Відкладений підхід також включає тимчасове звільнення від конкретних вимог МСБО 28 з єдиної 
облікової політики при використанні методу участі в капіталі. 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти – класифікація та оцінка" 
Пакет удосконалень МСФЗ (IFRS) 9 включає в себе логічну модель для класифікації та оцінки, єдину, націлену на 
майбутнє модель знецінення "очікувані втрати" та істотно змінений підхід до обліку хеджування. 
Публікація від липня 2014 року містить остаточну версію Стандарту, замінює попередні версії МСФЗ (IFRS) 9 та 
завершує проект РМСФЗ щодо заміни МСБО (IAS) 39 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка". 
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 
Класифікація та оцінка 
Фінансові активи. Усі фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю в момент первісного визнання. 
Боргові інструменти можуть, якщо не використовується можливість застосування оцінки за справедливою 
вартістю (FVO), оцінюватися в подальшому за амортизаційною вартістю, якщо: 
- Актив утримується відповідно до моделі, ціль якої – утримувати активи для збору договірних грошових 

потоків; 
- Договірні умови фінансового активу призводять до виникнення, в конкретні дати, грошових потоків, які є лише 

оплатою основної суми кредиту та відсотків за основною сумою. 
Усі інші боргові інструменти в подальшому оцінюються за справедливою вартістю. Інструменти капіталу, які 
утримуються для торгівлі, повинні оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Однак 
підприємства мають беззаперечний вибір за кожним інструментом для всіх інших фінансових активів-інструментів 
капіталу.  
 
Фінансові зобов’язання. Для зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю, сума зміни справедливої 
вартості зобов’язання, пов’язана зі змінами в кредитному ризику, повинна бути представлена в іншому сукупному 
доході. Решта зміни у справедливій вартості відображається у прибутку або збитку, якщо відображення зміни 
справедливої вартості щодо кредитного ризику зобов’язання в іншому сукупному доході не створить або не 
збільшить облікову невідповідність у прибутку або збитку.  
 
Уцінка 
Модель вимагає, щоб підприємство завжди визнавало очікувані втрати за кредитами та вносило зміни в суму 
очікуваних втрат за кредитами на кожну звітну дату для відображення змін в кредитному ризику фінансових 
інструментів. Дана модель є перспективною та усуває бар’єр для визнання очікуваних втрат за кредитами, тому 
більше нема необхідності в настанні спонукальної дії до моменту визнання втрат за кредитами. Підприємства 
повинні надавати інформацію, яка пояснює основу підрахунків очікуваної втрати за кредитами і того, яким чином 
вони визначають очікувані втрати за кредитами та оцінюють зміни в кредитному ризику.  
Окрім цього, підприємства повинні надати звірку залишків резервів на початок та кінець періоду - річний резерв 
на покриття збитків окремо від залишків резерву на покриття збитків за весь період корисного використання. 
 
Для визначення резерву на покриття ризиків інструменти діляться на три етапи:  
 
1. Усі інструменти, як правило, включаються в Етап 1 після первісного визнання. Оцінка ризику для цього етапу 
протягом періоду дванадцять місяців після звітної дати. Очікувані втрати розраховуються як теперішня вартість 
очікуваного невиконання зобов’язань протягом відповідного періоду тривалістю 1 рік. Збиток від уцінки повинен 
визнаватися в прибутку чи збитку. Валова балансова вартість, тобто балансова вартість до моменту визнання 
очікуваних втрат, повинна все таки використовуватися як основа для визнання відсоткового доходу із 
використанням методу ефективної ставки відсотку.  
 
2. Етап 2 призначений для інструментів, які мають значно вищий ризик невиконання зобов’язань з моменту 
первісного визнання. Період для визначення ризику для цього етапу збільшується на весь період дії інструментів. 
Необхідний збиток від уцінки визначається від поточної вартості всіх очікуваних втрат протягом усього періоду дії 
інструменту, що залишився. Коментарі на Етапі 1 аналогічно застосовуються для підрахунку відсотків. 
 
3. Етап 3 призначений для випадків, які мають значно вищий ризик невиконання зобов’язань, а також об’єктивні 
докази уцінки. Ризик, принаймні, часткового дефолту настільки великий на цьому етапі, що змінюється 
перспектива. Те, що раніше гіпотетично вважалося очікуваними збитками, стає збитками, які більш чи менш 
точні. Процедура на Етапі 3 відповідає більш чи менш моделі понесених збитків, яка уже існує в МСБО (IAS) 39. 
Зміни в методі підрахунку резерву на покриття ризику в порівнянні з Етапом 2, немає. Поточна вартість 
очікуваних втрат в межах цілого періоду, що залишився, подібним чином використовується для резерву на 
покриття ризику. На цьому етапі вхідне значення відсоткового доходу, підрахованого із використанням методу 
ефективної відсоткової ставки, є чистою обліковою вартістю інструменту, тобто, після врахування збитку в 
результаті уцінки.  
При визначенні очікуваних втрат за кредитами, підприємство повинно взяти до уваги:  
(a) очікуваний середньозважений результат: очікувані втрати за кредитами не повинні відображати ні кращий, ні 
гірший сценарій. Оцінка повинна відображати можливість того, що втрата за кредитом має місце, і можливість 
того, що втрата за кредитом не має місця; 
(б) зміна вартості грошей з часом: очікувані втрати за кредитами необхідно дисконтувати до звітної дати; та 
(в) розумна та задовільна інформація, доступна без невиправданих витрат або зусиль. 
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 
Облік хеджування  
МСФЗ (IFRS) 9 представляє переглянуту модель обліку хеджування, поліпшує вимоги до розкриття інформації про 
управління ризиками. Нова модель дозволить укладачам краще відображати діяльність з управління ризиками та 
процес хеджування у фінансовій звітності. 
До моменту завершення проекту щодо "макрохеджування" компанії можуть обліковувати макрохеджування, 
використовуючи конкретну модель, зазначену в МСБО (IAS) 39 щодо портфельного хеджування ризику зміни 
відсоткової ставки. У випадку обліку хеджування грошових коштів, так зване "опосередковане хеджування" є 
прийнятним способом визнання об’єкту хеджування відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, якщо таке визнання відображає 
оцінку ризику. Це, фактично, підтверджує позицію, яка існувала раніше до прийняття МСФЗ (IFRS) 9. 
 
МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - передоплата з негативною компенсацією" 
"Передоплата з негативною компенсацією" вносить зміни до існуючих вимог МСФЗ 9 щодо прав на розірвання 
угоди, щоб дозволити оцінку за амортизованою вартістю (або, залежно від бізнес-моделі, за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід) навіть у випадку негативних компенсаційних виплат. 
Згідно з цими поправками знак суми передоплати не є важливим, тобто залежно від процентної ставки, що існує 
на момент закінчення терміну дії, платіж може також здійснюватися на користь контрагента, який здійснює 
дострокове погашення. Розрахунок цієї компенсації повинен бути однаковим як для пені на дострокове 
погашення, так і для вигоди від дострокового погашення. 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
 
МСФЗ 9 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Дозволяється його 
дострокове застосування. Компанія не має наміру застосовувати цей стандарт достроково. Вимоги щодо 
класифікації та оцінки й зменшення корисності загалом застосовуються ретроспективно (з деякими винятками) 
шляхом коригування вхідних залишків нерозподіленого прибутку та резервів на дату першого застосування, і при 
цьому перерахування показників за порівняльні періоди не вимагається.  
Компанія не починала офіційно оцінювати потенційний вплив застосування МСФЗ 9 на її фінансову звітність і не 
ініціювала конкретних дій щодо підготовки до впровадження МСФЗ 9. Відповідно, неможливо оцінити на практиці, 
який вплив матиме застосування МСФЗ 9 на фінансову звітність Компанії. 
 
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за контрактами з клієнтами" 
Ціль МСФЗ 15 – встановити принципи, які юридична особа повинна застосовувати для надання корисної 
інформації користувачам фінансової звітності про природу, суму, часові рамки та невизначеність доходу та 
грошових потоків, що виникають внаслідок контрактних відносин з клієнтом. Він замінює такі стандарти та 
тлумачення: МСБО 11 "Будівельні контракти", МСБО 18 "Дохід", Тлумачення КТМФЗ 13 "Програми лояльності 
клієнта", Тлумачення КТМФЗ 15 "Угоди про будівництво об’єктів нерухомості", Тлумачення КТМФЗ 18 "Передачі 
активів від клієнтів", Тлумачення ПКТ 31 "Дохід – Бартерні операції, пов’язані з рекламними послугами". 
Основний принцип МСФЗ 15 – це те, що юридична особа визнає дохід для відображення передачі обіцяних 
товарів або послуг клієнтам у сумі, яка відображає винагороду, на яку юридична особа сподівається мати право в 
обмін на ці товари або послуги. Основний принцип показаний у п’ятиступеневій моделі: 
- Визначити контракт(и) з клієнтом, 
- Визначити обов’язки, що необхідно виконати за контрактом,  
- Визначити вартість контракту, 
- Розподілити вартість контракту між обов’язками, що необхідно виконати за контрактом, 
- Визнати дохід, коли юридична особа виконає відповідні обов’язки, що передбачені контрактом.  
Застосування даної моделі залежатиме від фактів та обставин, вказаних в контракті з клієнтом, та вимагатиме 
застосування судження.  
МСФЗ 15 є чинним для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Суб’єктам господарювання 
дозволяється його дострокове застосування. Компанія ще не завершила оцінку впливу застосування МСФЗ 15 і 
планує розкрити додаткову кількісну інформацію до того, як вона застосує МСФЗ 15. 
 
МСБО (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" – Зміна статусу інвестиційної нерухомості 
Були внесені зміни в пункт 57 щодо зміни класифікації інвестиційної нерухомості, а саме, підприємству слід 
змінювати класифікацію майна на інвестиційну нерухомість або навпаки, тільки в разі, коли є дані про зміну 
підходу до його використання. Зміна форми використання виникає, якщо майно задовольняє / або припиняє 
задовольняти критерії визнання інвестиційної нерухомості. Також стандарт прояснює, що зміна намірів 
керівництва з використання майна саме по собі не є доказом зміни форми використання. 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
Мета МСФЗ 16 встановити принципи визнання, оцінки, подання та розкриття оренди, з метою забезпечення того, 
що орендарі та орендодавці надають відповідну інформацію, яка правильно розкриває ці угоди. 
Цей стандарт застосовується до всіх видів оренди, в тому числі суборенди, за винятком: 
-договорів оренди на розвідку або використання корисних копалин, нафти, природного газу та подібних 
невідновлюваних ресурсів; 
- договори оренди біологічних активів, що належать орендарю (див. МСБО 41 "Сільське господарство"); 
- концесійні механізми обслуговування; 
- ліцензії на інтелектуальну власність, наданих орендодавцем (див. МСФЗ 15 "Виручка за контрактами з 
клієнтами"); - права, що належать орендарю за ліцензійними угодами за такими позиціями, як фільми, відео, 
п'єси, рукописи, патенти і авторські права в рамках МСБО 38 "Нематеріальні активи"). 
Орендар може прийняти рішення про застосування МСФЗ 16 до оренди нематеріальних активів, за винятком тих, 
що, перераховані вище. Різниця, що перед цим стосувалась розмежування операційної та фінансової оренди, 
більше не застосовується для орендаря. Він визнає контроль над активом та зобов’язання станом на дату, на яку 
орендодавець надає йому право на користування.МСФЗ 16 використовує інше визначення орендних платежів, ніж 
те, що міститься в МСБО 17. МСБО 17 не визнає будь-яких змінних орендних платежів. Згідно з МСФЗ 16, платежі, 
що залежать від ринкової ставки, також належать до орендних, а змінні платежі, що залежать від прибутку не 
включаються в первісне визнання зобов’язання. 
 
Право тимчасового використання активів розглядається аналогічно іншим нефінансовим активам і амортизується 
у відповідному для них порядку, а зобов’язання несе за собою відповідне право на нарахування та сплату 
відсотків. Це як правило тягне за собою збільшення початкових витрат. 
Зобов’язання по оренді оцінюються за теперішньою вартістю таких платежів, що підлягають сплаті протягом 
періоді оренди за ставкою дисконтування, що зазначена у договорі, якщо це можливо. Якщо застосування такої 
ставки є неможливим, використовують ставку відсотків на позичковий капітал. Орендодавець класифікує оренду 
відповідно як фінансову або операційну. Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає всі ризики та 
вигоди, що пов’язані з правом власності на актив. В іншому випадку оренда класифікується як операційна. Для 
фінансової оренди, орендодавець визнає фінансовий дохід протягом строку оренди, базуючись на моделі, що 
відображає постійну норму доходності на чисті інвестиції. Відповідно від операційної оренди, орендодавець визнає 
доходи на прямолінійній основі або, за моделлю згідно до якої вигоди від використання активу зменшуються на 
систематичній основі.Стандарт надає можливість орендареві не використовувати та не здійснювати контроль над 
активом, якщо: 
- оренда може бути визнана у звіті про фінансовий стан таким чином, як і операційні оренда в минулому; 
- якщо оренда є короткостроковою або якщо актив є малоцінним. Компанія вважає, що змінений стандарт вплине 
на розкриття в фінансовій звітності, однак, точний можливий вплив ще не визначений. 
 
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність", МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства – продаж або внесення активів між інвестором та його асоційованою 
компанією або спільним підприємством" 
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над 
дочірньою організацією, яка продається асоційованому підприємству або спільному підприємству або вноситься в 
них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що 
представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою 
організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які 
виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах 
часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованому підприємстві або спільному 
підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте 
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. Компанія буде 
застосовувати дані поправки, коли вони наберуть чинність. 
 
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" 
У травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", новий всеосяжний стандарт 
фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття 
інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який 
був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто 
страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) 
незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій та фінансових інструментів з умовами 
дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні 
моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог 
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 

МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає 
всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 
лежить загальна модель, доповнена наступним: 

- Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході (метод змінної 
винагороди). 
- Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів. 

МСФЗ (IFRS) 17 набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, при 
цьому необхідно презентувати порівняльну інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що 
підприємство також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або 
до неї. Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
 
КТМСФЗ (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата" 
Комітетом з інтерпретації МСФЗ спостерігається деяке розмаїття на практиці щодо використання валютного курсу і 
визнання відповідних доходів, витрат або активів при наданні або отриманні авансів. КТМСФЗ 22 роз'яснює 
порядок обліку операцій з отримання або сплати авансу в іноземній валюті: 
- датою операції для цілей визначення курсу є дата первісного визнання немонетарного активу у вигляді 
передоплати, або доходів майбутніх періодів; 
- в разі кількох надходжень або платежів курс визначається на дату кожного такого надходження або платежу. 
Компанія вважає, що тлумачення не вплине на розкриття у фінансовій звітності. 
 
КТМСФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток" 
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що 
впливає на застосування МСБО (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до 
сфери застосування МСБО (IAS) 12, а також не містить особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, 
пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: 
- чи розглядає підприємство невизначені податкові трактування окремо; 
- допущення, які підприємство робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами; 
- як підприємство визначає оподатковуваний прибуток (збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, 
невикористані податкові пільги і ставки податку; 
- як підприємство розглядає зміни фактів і обставин. 
Підприємство повинно вирішити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо або разом з 
одним або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, 
який дозволить з більшою точністю передбачити результат невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних 
періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. 
Компанія буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Компанія вважає, що тлумачення не вплине 
на розкриття у фінансовій звітності. 
 
Цикл щорічних змін МСФЗ 2014-2016 років 
Зміни, які застосовуються до річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 роки (МСФЗ 1 і МСБО 28). 
Вносяться зміни до перерахованих нижче стандартів: 
- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності": видалено додаток "Е", в 
якому описувалися тимчасові звільнення при застосуванні цього стандарту. 
- МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства": Внесено роз'яснення щодо того, що інвестиції в 
асоційованої компанії або спільні підприємства, контрольовані суб'єктом, який є венчурним підприємством, можна 
оцінювати за справедливою вартістю через прибуток або збиток в залежності від ситуації, при первісному 
визнанні. Компанія вважає, що змінені стандарти не вплинуть на розкриття у фінансовій звітності. 
 
Цикл щорічних змін МСФЗ 2015-2017 років 
Дані поправки зачіпають такі стандарти: 
- МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу"; 
- МСФЗ (IFRS) 11 "Спільна діяльність"; 
- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" і МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики". 
Дані поправки набирають чинності для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року. Компанія в процесі 
оцінки ефекту на фінансову звітність. 
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6. Дохід від реалізації 
 

 2017 2016 

   
Теплова енергія 490 812 402 122 
За мінусом субвенцій на покриття різниці в тарифах на 
теплову енергію для населення 

(891) - 

 489 921 402 122 
 
 
7. Собівартість реалізації 
 

 2017 2016 
Природний газ та його переробка 414 892 356 638 
Заробітна плата та відповідні нарахування 59 730 41 377 
Електроенергія 36 063 19 284 
Послуги сторонніх організацій 10 360 1 898 
Водопостачання та водовідведення 9 653 10 540 
Амортизація 4 984 5 351 
Експлуатація та утримання обладнання 4 576 868 
Матеріали 1 438 7 070 
Паливо 1 419 1 051 
Податки  952 719 
Хімічні реактиви 
 

591 209 
Зміна оцінки резерву пільгових пенсій 62 - 
Інші 307 309 
За мінусом субвенцій на покриття різниці в тарифах  
на теплову енергію для населення (891) - 

 544 136 445 314 

    
 
8. Інші операційні доходи 

 2017 2016 

   
Субсидії 33 626 - 
Зміна оцінки резерву сумнівних боргів 12 673 - 
Списання безнадійної заборгованості 3 548 810 
Розміщення обладнання 2 292 1 911 
Підкачка холодної води 645 487 
Доходи від амортизації безопл отриманих необоротних 
активів 589 426 

Оренда приміщення 556 583 
Реалізація брухту 526 164 
Штрафи, пені, неустойки 445 325 
Ремонт теплових мереж 208 32 
Технічні умови 159 63 
Тендери 78 - 
Виготовлення проектної документації 67 47 
Зміна оцінки інших забезпечень 56 - 
Повірка лічильників 54 10 
Курсові різниці 53 - 
Інші доходи 8 555 154 
Відпуск холодної води 15 13 
Списання податкових зобов'язань - 282 
Опломбування лічильників - 22 
Вивіз сміття - 11 

 64 145 5 340 
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Інші операційні витрати  

 
2017 2016 

   
Сплачені штрафи, пені 4 021 4 803 
Нарахування резерву сумнівних боргів 610 8 713 
Матеріальна допомога працівникам 1 634 296 
Інше 863 130 
Собівартість реалізованих запасів 492 80 
Внески до профкому та інші внески 278 428 
Втрати від знецінення запасів 134 20 
Оренда майна 82 345 
Податки 54 64 
Витрати на купівлю-продаж валюти 51 - 
Матеріальні витрати 42 - 
Амортизація 11 25 
Витрати на відрядження 10 - 
Втрати від курсових різниць 3 46 
Послуги сторонніх організацій - 26 
Послуги зв'язку - 10 
Невідшкодоване ПДВ - 16 
Вихідна допомога працівникам - 20 

 
8 285 15 022 

 
 

9. Загальні та адміністративні витрати 

 2017 2016 

 
 

 
Витрати на оплату праці та відповідні нарахування 7 275 5 413 
Комісійні платежі за договором кредитування 2 556 2 806 
Судові витрати 798 438 
Інформаційно-консультаційні, юридичні та інші 
професійні послуги  

815 422 

Банківські послуги 677 706 
Зміна оцінки інших забезпечень 592 - 
Матеріальні витрати 542 432 
Амортизація 372 189 
Послуги зв'язку 264 204 
Витрати на відрядження 94 70 
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів 84 - 
Комунальні послуги 80 81 
Витрати на ремонт та обслуговування офісної техніки 57 - 
Податки 23 945 
Інше 36 10 

 14 265 11 716 
10. Фінансові витрати (доходи), нетто 
 

 
2017 2016 

 
 

 
Доходи від визнання реструктуризованої кредиторської 
заборгованості (3 910)  - 

Нараховані відсотки за відтермінування сплати 
заборгованості за податками 38  - 

Нараховані відсотки на залишок грошових коштів на 
рахунку (64) (118) 

Витрати від зміни величини кредиторської заборгованості 257 - 

 (3 679) (118) 
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11. Податок на прибуток 
 

Протягом 2017 року діяла ставка оподаткування 18%. За 2017 рік компанія не декларувала  прибутку до 
оподаткування.  
 

11. Податок на прибуток (продовження) 
 

Узгодження витрат/(доходів) з податку на прибуток та добутку облікового прибутку, помноженого на ставку 
оподаткування, що її слід застосовувати, є наступним: 
 
  2017 % 2016 % 
        
Прибуток (збиток) до оподаткування (8 941) 100 (64 472) 100 
Податок на прибуток за ставкою, чинною в Україні (18%) (1 609) 18% (11 605) 18% 
Податковий ефект витрат (прибутку), які не підлягають 
вирахуванню 2 212 25% 57 - 

Зміна невизнаних відстрочених податкових активів (603) -7% 11 548 18% 
Витрати з податку на прибуток - - - - 

 
Станом на звітні дати, які представлено в цій фінансовій звітності, відстрочені податки Компанії представлено 
таким чином: 

31.12.2017 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць 01.01.2017 
Відстрочені податкові активи за статтями 
Запаси 120 20 100 
Кредиторська заборгованість (658) (1 620) 962 
Резерви  5 945 2 030 3 915 
Від'ємне значення об'єкта оподаткування 13 010 (1 033) 14 043 

18 417 615 19 020 
Вплив невизнання відстрочених податкових активів (18 417)  (19 020) 
Враховано витрат (доходів) від зміни відстрочених 
податків у Звіті про сукупні доходи - - 

 

31.12.2016 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць 01.01.2016 
Відстрочені податкові активи за статтями 
Запаси 100 3 97 
Кредиторська заборгованість 962 (2 515) 3 477 
Резерви  3 915 692 3 323 
Від'ємне значення об'єкта оподаткування 14 043 10 617 3 426 
Інші різниці  3 

19 020 8 694 10 326 
Вплив невизнання відстрочених податкових активів (19 020) (8 694) (10 326) 
Враховано витрат (доходів) від зміни відстрочених 
податків у Звіті про сукупні доходи - - - 

 
За відсутності в найближчому майбутньому впевненості в отриманні достатнього оподатковуваного прибутку, 
який дозволив би використати вигоду від такого відстроченого податкового активу повністю або частково, 
Компанія не наводить у звіті про фінансовий стан та у звіті про сукупні доходи інформацію про тимчасові 
податкові різниці. 
 
 
12. Основні засоби 
 

31.12.2017 31.12.2016 

 
 

Основні засоби, балансова вартість 43 597 39 093 
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Капітальні інвестиції 2 669 2 721 
Капітальні аванси 561 708 

46 827 42 522 
12. Основні засоби (продовження) 

 
Нижче представлено інформацію про рух основних засобів у 2017 році: 
 

 
Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інші 
основні 
засоби 

Разом 

Первісна на вартість 
     Станом на 01.01.2016 67 233 24 068 2 363 2 559 96 223 

Придбання 1 376 718 - 574 2 668 
Вибуття - - - (111) (111) 
Станом на 31.12.2016 68 609 24 786 2 363 3 022 98 780 
Придбання 5 102 3955  855 9 912 
Вибуття  (274) (55)   (75) (404) 
Станом на 31.12.2017 73 437 28 686 2 363 3 802 108 288 
                  Амортизація      Станом на 01.01.2016 34 335 16 697 1 741 1 675 54 448 
Нараховано за період 2 746 2 250 112 242 5 350 
Списано внаслідок вибуття - - - (111) (111) 
Станом на 31.12.2016 37 081 18 947 1 853 1 806 59 687 
Нараховано за період 2 877 1459 57 923 5 316 
Списано внаслідок вибуття (183) (55) 0 (74) (312) 
Станом на 31.12.2017 39 775 20 351 1 910 2 655 64 691 
      
Балансова вартість      
Станом на 01.01.2016 32 898 7 371 622 884 41 775 
Станом на 31.12.2016 31 528 5 839 510 1 216 39 093 
Станом на 31.12.2017 33 662 8 335 453 1 147 43 597 

 
13. Запаси 

 31.12.2017 31.12.2016 
   Сировина 4 489 2 999 
Паливо 51 215 
МШП 140 207 
Будівельні матеріали 4 111 
Запчастини 58 62 
Знецінення запасів  (664)  (558) 

 4 078 3 036 
 

14. Торгова та інша дебіторська заборгованість 

 31.12.2017 31.12.2016 

   
Торгова дебіторська заборгованість 187 568 157 940 
Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість (7 441) (20 011) 
Торгова дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву 180 127 137 929 

   
Інша поточна дебіторська заборгованість 3 904 2 598 
Резерв під іншу поточну дебіторську заборгованість (376) (404) 
Інша поточна дебіторська заборгованість за вирахуванням 
резерву 

3 528 2 194 

   
ПДВ - 887 
Податок на прибуток - 227 

 183 655 141 237 
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14. Торгова та інша дебіторська заборгованість (продовження) 
 
Узгодження змін у резерві на сумнівні борги наведено нижче: 
 

 2017 
 

2016  
 

Залишок на початок року (20 415) (23 922) 
Нараховано резерву (610) (8 713) 
Використано резерву 535 - 
Зміна оцінки резерву сумнівних боргів 12 673 12 220 
Залишок на кінець року (7 817) (20 415) 

 
 

31.12.2017 
Знецінена 

Не 
протермінована і 

не знецінена 

Протермінована, але не знецінена 

До 90 днів 90-180 днів 
180-365 

днів Разом 
Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

13 423 74 719 43 545 33 424 22 457 187 568 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

376 982 1 800 616 130 3 904 

13 799 75 701 45 345 34 040 22 587 191 472 

 
     
31.12.2016 

Знецінена 

Не 
протермінова-

на і не 
знецінена 

Протермінована, але не знецінена 

До 90 днів 90-180 днів 
180-365 

днів Разом 
Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

20 011 77 136 52 876 1 166 6 751 157 940 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 
 

404 417 1 437 155 185 2 598 

20 415      77 553 54 313 1 321 6 936 160 538 
 
 

15. Передоплати та інші оборотні активи 
 
 31.12.2017 31.12.2016 

 
Обмежені у використанні грошові кошти на рахунках в банках 353 - 
Субвенції з Державного бюджету України  438 - 
Податковий кредит 48 687 39 249 
Передоплати 885 251 
Резерв під передоплати (61) (9) 

50 302 39 491 
 
 
16. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 
 31.12.2017 31.12.2016 

 
Грошові кошти на рахунках із спеціальним режимом - 513 
Інші кошти на поточних рахунках 7 670 2 904 
 7 670 3 417 
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17. Капітал 
 

Станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований статутний капітал ДКП "Луцьктепло" становив 71 214тис.грн. (на 
31.12.2016р.: 71 214тис.грн.) Засновником та єдиним власником Компанії є Луцька міська Рада. 
Додатковий капітал Компанії складається з безоплатно отриманих активів за рішеннями Луцької міської Ради. 
Статутний капітал Компанії формувався протягом значного періоду часу. Первинні документи за період до 2013 
року, які підтверджують внесення майна у статутний капітал в розмірі 45 999 тис. грн. та в додатковий капітал  не 
збереглись. Нижче представлено інформацію про рух статутного та додаткового капіталів у 2017 та 2016 році: 
 

 
Статутний 

капітал 
Додатковий 

капітал 
   Станом на 1 січня 2017 р. 71 214 4 221 
   Отримання внесків грошовими коштами та капітальними роботами - 8 817 
Збільшення інших доходів та відповідно одночасно зменшення додаткового 
капіталу пропорційно до суми нарахованої амортизації на вартість 
безоплатно отриманих активів 

- (601) 

 - 8 216 
Станом на 31 грудня 2017 р. 71 214 12 437 
 

 
Статутний 

капітал 
Додатковий 

капітал 

   Станом на 1 січня 2016 р. 51 345 13 151 
   Отримання внесків грошовими коштами та капітальними роботами 19 869 (8 492) 
Збільшення інших доходів та відповідно одночасно зменшення додаткового 
капіталу пропорційно до суми нарахованої амортизації на вартість безоплатно 
отриманих активів 

- (438) 

 19 869 (8 930) 
Станом на 31 грудня 2016 р. 71 214 4 221 
 
 
18. Інші довгострокові зобов’язання 
 

31.12.2017 31.12.2016 

Довгострокова частка реструктуризованої кредиторської 
заборгованості за спожитий природний газ 

7 276 - 

7 276 - 
Між Компанією та ДК "Газ України" укладено договори про розстрочення погашення заборгованості у вигляді 
основного боргу за Договорами поставки природного газу: 
- № 06/11-11/93-БО-3 від 28.01.2011 року на суму 1 558 тис.грн., терміном на 5 років; 
- № 14/10-145 від 16.04.2010 року на суму 13 095 тис.грн., терміном на 5 років. 
Компанія обліковує заборгованість за амортизованою собівартістю. Станом на 31.12.2017 р. реструктуризована 
кредиторська заборгованiсть за газ представлена чистою приведеною вартістю зобов’язань на суму 10 896 
тис.грн. (01.01.2017 р.: 0 грн.). Використана відсоткова ставка – 14,4%. 
 
 
19. Торгова та інша кредиторська заборгованість 

 31.12.2017 31.12.2016 

   
Торгова кредиторська заборгованість 290 376 258 191 
Зобов'язання по штрафах та пені 9 411 8 595 
Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях 5 323 2 239 
Заборгованість перед підзвітними особами 9 1 
Інша кредиторська заборгованість 7 256 337 

 
312 375 269 363 
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20. Податкові зобов’язання 
 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
 

 
Податкові зобов’язання із ПДВ 31 514 24 950 
Єдиний соціальний внесок 1 562 634 
Податок на доходи фізичних осіб 1 297 527 
Земельний податок 248 84 
Військовий збір 110 45 

 34 731 26 240 
 
21. Резерви та забезпечення 
 

 

Резерв на 
виплати 

відпусток 

Резерв на пенсійні 
виплати 

Резерв на 
судові справи 

Разом 

     
Станом на 01.01.2016 1 939 255 18 204 20 398 
Нараховано резерву 976 30 3 264 4 270 
Списано з резерву (1 783) - - (1 783) 
Станом на 31.12.2016 1 132 285 21 468 22 885 
Нараховано резерву 6 978 42  7 020 
Списано з резерву (4 561) (141) (56) (4 758) 
Станом на 31.12.2017 3 549 186 21 412 25 147 
 
 

    

22. Управління фінансовими ризиками   
 
Фактори фінансового ризику  
 
У результаті своєї діяльності Компанія піддається впливу ряду фінансових ризиків, а саме ризику ліквідності, 
операційному ризику, ризику дотримання законів, ризику судового процесу та іншим ризикам, що є результатом 
впливу фінансових інструментів, якими вона володіє.  
Загальна програма Компанії по управлінню ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і 
націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків.  
Політику управління ризиками, яка використовується Компанією, розкрито нижче. 
 
22.1  Кредитний ризик 
 
Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити 
суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Максимальний рівень кредитного ризику 
Компанії в цілому відображається в балансовій вартості фінансових активів, яка наведена у звіті про фінансовий 
стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного ризику 
незначний. Резерви на знецінення створюються для покриття збитків, які можуть бути понесені на звітну дату. 
 
Специфіка діяльності Компанії, а саме надання послуг з постачання теплової енергії для населення, не дозволяє 
Компанії впливати на вибір контрагентів, з якими Компанія співпрацюватиме у майбутньому. При цьому Компанія 
отримує підтримку з боку засновника – Луцької міської ради. 
 
22.2  Ризик ліквідності 

 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових 
зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами 
погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань у випадку, коли терміни погашення фінансових активів 
перевищують терміни погашення фінансових зобов'язань.  
 
Завданням управлінського персоналу Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і достатньою 
кількістю готівки та інших високоліквідних активів та підтриманням відповідного рівня кредитних зобов’язань 
перед постачальниками та банками. Варто звернути увагу, що у зв'язку з нестабільною фінансово-економічною 
ситуацією в Україні, залучення зовнішніх джерел фінансування у випадку необхідності підтримки достатнього 
рівня ліквідності видається досить проблематичним. 
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22.2 Ризик ліквідності (продовження) 
 
В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі видів та термінів погашення 
станом на звітну дату:  
  

31.12.2017 
За 
вимогою 

До 3 
місяців 

3-12 
місяців 

1 -5 
років Загалом 

      
Торгова та інша кредиторська заборгованість 39 390 258 242 - - 297 632 
Зобов'язання за штрафними санкціями   - 9 411 - - 9 411 
Розрахунки по заробітній платі  - 5 323 - - 5 323 
Забезпечення по виплаті відпусток  - - 3 549 - 3 549 
Розрахунки за пенсійним забезпеченням  - - 186 - 186 
Забезпечення на судові позови 21 412 - - - 21 412 
Розрахунки за іншими податками  - 5 935 - - 5 935 
Розрахунки з підзвітними особами  - 9 - - 9 

 60 802 278 920 3 735 - 343 457 
 
 

31.12.2016  
За 
вимогою 

До 3 
місяців 

3-12 
місяців 

1 -5 
років Загалом 

      Торгова та інша кредиторська заборгованість 159 980 98 548 - - 258 528 
Зобов'язання за штрафними санкціями   - 8 595 - - 8 595 
Розрахунки по заробітній платі  - 2 239 - - 2 239 
Забезпечення по виплаті відпусток  - - 1 132 - 1 132 
Розрахунки за пенсійним забезпеченням  - - 285 - 285 
Забезпечення на судові позови 21 468 - - - 21 468 
Розрахунки за іншими податками  - 1 290 - - 1 290 
Розрахунки з підзвітними особами  - 1 - - 1 

 181 448 110 673 1 417 - 293 538 
 
22.3  Операційний ризик 

 
Операційний ризик є ризиком, який виникає з дефіциту інформаційних технологій і системного управління 
Компанії, як ризик, який залежить від людських помилок. Компанія оцінює, підтримує та оновлює використовувані 
системи на безперервній основі. 
 
22.4  Управління капіталом 
 
Основними категоріями фінансових інструментів Компанії станом на 31 грудня є такі: 
 

Фінансові активи  

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
 Торгова дебіторська заборгованість (примітка 14) 180 127 137 929 

Інша дебіторська заборгованість (примітка 14) 3 528 2 194 
Грошові кошти та їх еквіваленти (примітка 16) 7 670 3 417 

 
191 325 143 540 

 
Фінансові зобов'язання  

   31.12.2017 31.12.2016 
 

Торгова кредиторська заборгованість (примітка 19) 290 376 258 191 

Зобов'язання по штрафах та пені (примітка 19) 9 411 8 595 

Заборгованість по заробітній платі та нарахуваннях (примітка 19) 5 323 2 239 

Заборгованість перед підзвітними особами (примітка 19) 9 1 
Інша кредиторська заборгованість (примітка 19) 7 256 337 

312 375 269 363 
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22.4 Управління капіталом (продовження) 
 
Компанія розглядає статутний та додатковий капітал як джерела формування капіталу. Завданнями 
управлінського персоналу при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати 
функціонувати з метою отримання прибутків для засновників та вигод для інших зацікавлених осіб, а також для 
забезпечення фінансування своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика 
Компанії з управління капіталом спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з 
метою зменшення сукупних витрат на залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків 
капіталу. 
 
Управлінський персонал Компанії постійно контролює структуру капіталу та може коригувати свою політику та 
цілі управління капіталом з врахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії 
розвитку Компанії. 
 
Компанія контролює капітал використовуючи коефіцієнт фінансового важеля, що визначається як співвідношення 
чистої заборгованості до суми капіталу та чистої заборгованості. Компанія включає до чистої заборгованості, 
торгову кредиторську заборгованість та іншу кредиторську заборгованість, аванси отримані,довгострокову 
кредиторську заборгованість, короткострокові та довгострокові резерви, за вирахуванням грошових коштів та їх 
еквівалентів.  
 

 
31.12.2017 31.12.2016 

 
 

 Торгова та інша кредиторська заборгованість 312 375 269 363 
Податкові зобов'язання 34 731 26 240 
Резерви за забезпечення 25 147 22 885 
Аванси отримані 17 943 15 461 
Мінус: Грошові кошти та їх еквіваленти (7 670) (3 417) 
Чиста заборгованість 382 526 330 532 

 
 

Власний капітал (104 798) (104 073) 
Власний капітал і чиста заборгованість 277 728 226 459 
Коефіцієнт фінансового важеля 138% 146% 

 
 
22.5  Ризик зменшення обсягу енергопостачання 
 

Електроенергія та газ є основними джерелами енергії, що використовується Компанією. Компанія, як і більшість 
виробничих підприємств розташованих в Україні зіткнулась із суттєвими загрозами щодо безперервності 
подальшого постачання енергоносіїв, зокрема природного газу. Будь-які збої в постачанні енергоносіїв можуть 
призвести до зупинки виробництва теплової енергії та електроенергії, а отже матимуть негативний ефект на 
результати операційної діяльності. 
Також, такі фактори, як зростання та нестабільність цін на природний газ, а також ймовірна нестабільність у 
подальших постачаннях природного газу, можуть вплинути на собівартість кінцевої продукції Компанії. 
Постачання природного газу та його собівартість залежать від рішень, що приймаються урядом України, які у 
свою чергу значним чином залежать від умов постачання, запропонованих Російською Федерацією. 
Компанія займається оцінкою ризику та розробляє заходи для його мінімізації. 
 
22.6  Ризик недотримання законів 
 

Ризик недотримання вимог нормативних актів є ризиком фінансових втрат внаслідок недотримання законів і 
постанов держави. Ризик обмежується завдяки моніторингу впливу та застосування нормативно-правових актів, 
які мають відношення до діяльності Компанії.  
 
23. Операції з пов'язаними сторонами 
 
Пов’язані сторони включають організації, що перебувають під спільним контролем та ключовий управлінський 
персонал. Кінцевою контролюючою стороною є територіальна громада міста Луцька, що представлена органом 
місцевого самоврядування Луцькою міською радою.  
  



Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
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23. Операції з пов'язаними сторонами (продовження) 
 
Компанія мала такі залишки по операціях з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2017 р. та 31.12.2016 р. 
 

31.12.2017 31.12.2016 
Засновник та компанії під спільним контролем  
Торгова дебіторська заборгованість 6 402 763 
Аванси видані 5 5 
Торгова кредиторська заборгованість (3 985) (610) 

2 422 158 
 
Компанія мала такі операції з пов’язаними сторонами протягом 2017 та 2016 років: 

 2017 2016 
Засновник та компанії під спільним контролем   Внески до статутного капіталу - 10 300 
Придбання товарів, робіт, послуг 7 031 7 634 
Реалізація теплової енергії 47 710 42 354 
Внески до іншого вкладеного капіталу 8 216 - 

 
За звітний період, що закінчився 31 грудня 2017 року винагорода ключового управлінського персоналу (5 
працівників) склала 694 тис.грн. (2016р. – 478 тис.грн.). 
 
24. Події після звітної дати  
 
Після звітної дати і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося суттєвих подій, які б 
надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії та які необхідно було б відображати у 
фінансовій звітності. 
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