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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. Гулака-Артемовського, 
20, 43000. 
Компанія є багатогалузевим суб'єктом господарювання, і згідно зі Статутом може здійснювати, окрім інших, такі 
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 грудня 2018 року – 863 працівники. 
 
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. 
 
В останні роки Україна перебуває під впливом політичних та економічних потрясінь.  Автономна Республіка Крим 
була фактично анексована Російською Федерацією. У 2018 році збройний конфлікт із сепаратистами продовжував 
тривати у частині Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання інфляції, девальвації 
національної валюти щодо основних іноземних валют, зниження ВВП, погіршення ліквідності та стабільності 
фінансових ринків. 
 
У 2018 році індекс інфляції становив 9,8 % у порівнянні із 13,7% у 2017 році. Українська економіка продовжувала 
відновлюватись від економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до поступового зростання 
реального ВВП приблизно на 3,3% (2017: 2,5%) 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. 
 
Постановою Правління Національного банку від 18.06.2019 р. №78 "Про внесення зміни до Положення про заходи 
захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті" Національний банк скасував вимогу 
щодо обов’язкового продажу валютних надходжень. 
 
Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, значною мірою, від ефективності здійснюваних Урядом 
України та НБУ заходів. Наразі, подальший розвиток економічних та політичних подій, залежить, у більшій мірі, від 
успіху українського уряду, на даний час тяжко передбачити економічний чи політичний розвиток країни. 
 
Фінансова звітність відображає поточну оцінку провідним управлінським персоналом потенційного впливу 
економічної ситуації в Україні на діяльність і фінансовий стан Компанії. Подальші зміни економічної ситуації в країні 
можуть суттєво відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 
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3. Основа складання фінансової звітності 
 
3.1 Заява про відповідність 
 
Фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"), затверджених 
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумачень, випущених Комітетом із 
Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ"). 
 
За всі звітні періоди, в тому числі за рік, що закінчився 31 грудня 2018 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 2018 року, була складена на 
підставі бухгалтерських даних, відповідним чином скоригованих та перекласифікованих для достовірного подання 
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 подання 
 
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. 
Українська гривня є також валютою подання для цілей цієї фінансової звітності. Всю інформацію у фінансовій 
звітності подано в тисячах гривень із заокругленням до цілих. 
 
3.4  Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва 
 
Складання 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. 
 
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. 
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3.4 Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва (продовження) 
 
Застосування МСБО (IAS) 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" 
Компанія не застосовувала вимоги МСБО 29, який передбачає перерахунок фінансової звітності у країні з 
гіперінфляційною економікою, виходячи з таких припущень та оцінок: 
 МСБО 29 визначає за краще, щоб всі компанії і банки, які здійснюють свою діяльність в умовах гіперінфляції в 

одній країні, повинні застосовувати вимоги МСБО 29, починаючи з одного і того ж періоду. Управлінському 
персоналу Компанії невідомо про початок застосування українськими компаніями МСБО 29. Крім того, фактичні 
приклади публічних українських компаній і банків свідчать про незастосування МСБО 29 під час складання своєї 
фінансової звітності в межах річного звітного періоду, що закінчується 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 
року; 

 Міністерство фінансів України, як орган відповідальний за державну політику в області бухгалтерського обліку, 
не визнав українську економіку гіперінфляційною. Цього також не зробили міжнародні організації, що в тій чи 
іншій мірі співпрацюють з Україною (зокрема, Міжнародний Валютний Фонд); 

Поточна економічна ситуація була досягнута за рахунок разових надзвичайних подій в країні, викликаних в першу 
чергу не економічними чинниками. Управлінський персонал не очікує, що загострення нестабільної економічної 
ситуації триватиме в осяжному майбутньому. 
 
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 під очікувані кредитні збитки 
Компанія застосовує матрицю резервування для розрахунку очікуваних кредитних збитків для торгової та іншої 
дебіторської заборгованості. Ставки резерву базуються на днях прострочення заборгованості окремо для різних 
груп покупців, щодо яких існують подібні показники дефолту за платежами. Матриця базується на історичних 
спостережуваних даних Компанії. Компанія калібрує матрицю для відображення історичного досвіду кредитних 
збитків із врахуванням наявної прогнозної інформації. На кожну звітну дату оновлюються історичні спостережні 
ставки дефолту та аналізуються зміни в прогнозованих оцінках. 
 
Оцінка співвідношення між історичними ставками дефолту, прогнозованими економічними умовами та очікуваними 
кредитними збитками потребує використання суттєвих припущень. Сума очікуваних кредитних збитків чутлива до 
змін обставин та прогнозованих економічних умов. Попередній досвід Компанії щодо кредитних збитків та 
прогнозованих економічних умов також не можуть відображати фактичний дефолт клієнта в майбутньому. 
Компанія нарахувала резерв під очікувані кредитні збитки у фінансовій звітності. 
 
Забезпечення 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. Щодо частини 
виплат існує чіткий графік та суми до погашення. Забезпечення 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, котра притаманна переважній більшості фінансових інструментів, які мають схожі умови 
та характеристики на дату первісного визнання.  
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3.4 Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва (продовження) 
 
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. 
 
Визнання відстрочених податків 
Відстрочені податкові активи, включаючи ті, що виникають від невикористаних податкових збитків, визнаються в 
тій мірі, в якій існує ймовірність їх використання, що залежить від отримання достатнього майбутнього 
оподатковуваного прибутку. Для визначення суми відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані, 
необхідне суттєве судження управлінського персоналу, яке базується на основі очікуваних строків та рівнях 
майбутніх оподатковуваних прибутків, в поєднанні з майбутніми стратегіями податкового планування. Станом на 
31 грудня 2018 року, виходячи з прогнозів майбутніх фінансових результатів за періоди, в яких очікувані тимчасові 
різниці, що підлягають вирахуванню, можуть бути використані, управлінський персонал вважає, що існує суттєва 
невизначеність, чи зможе Компанія реалізувати відстрочені податкові активи, тому прийнято рішення не визнавати 
їх у даній фінансовій звітності. 
 
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. 
 
У найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати підпадати під вплив нестабільної економіки в країні. 
Окрім цього, за роки, які закінчилися 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2017 року чистий збиток Компанії за рік 
дорівнював відповідно 12 812 тис.грн. та 8 942 тис.грн. Чисті активи компанії станом на 31 грудня 2018 року та 31 
грудня 2017 року мали від’ємне значення та становили, відповідно, мінус 97 626 тис.грн. та мінус 104 799 тис.грн. 
 
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. 
 
3.6. Застосування нових та змінених МСФЗ 
 
Облікові політики, використані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають тим, що були використані при 
складанні річної фінансової звітності за рік що закінчився 31 грудня 2017 року, за винятком застосування нових 
стандартів, що набули чинності з 1 січня 2018 року. Компанія не застосовувала жодного іншого стандарту, 
тлумачення чи зміни, що були опубліковані, але ще не набрали чинності. 
 
Хоча ці зміни застосовуються вперше у 2018 році, вони не мали суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії. 
Характер і вплив кожної зміни описано нижче: 
 
 
МСФЗ (IFRS) 2 "Платежі на основі акцій". Класифікація і оцінка платіжних операцій на основі акцій 
 
Поправки роз'яснюють підходи до обліку певних операцій з оплати на основі акцій, зокрема наступних: 
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3.6. Застосування нових та змінених МСФЗ (продовження) 
 
- вплив умов, пов'язаних та не пов'язаних з набуттям 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 якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів, на операцію, платіж за якою здійснюється 
на основі акцій з використанням інструментів власного капіталу.  
 
Дані поправки не стосуються Компанії. 
 
МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування" – 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, які випускають договори страхування у відповідності до МСФЗ 4: 
1) підхід, відповідно до якого Підприємству дозволяється рекласифікувати з прибутку або збитку до складу іншого 

сукупного доходу частину доходів або витрат, що пов’язані з такими активами – сумісний підхід; 
2) тимчасове необов’язкове звільнення від застосування МСФЗ 9 для Підприємств, основним видом діяльності яких 

є видача контрактів згідно з МСФЗ 4 – відстрочений підхід. 
Застосування обох підходів не є обов'язковим, і Підприємству дозволяється припинити їх застосування перед 
застосуванням нового стандарту щодо договорів страхування. 
 
Дані поправки не стосуються Компанії. 
 
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти – визнання та оцінка" 
 
МСФЗ 9 “Фінансові інструменти” замінює МСБО 39 “Фінансові інструменти: визнання та оцінка” для річних періодів, 
що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати, об'єднуючи три аспекти обліку фінансових інструментів: 
класифікацію та оцінку; зменшення корисності; та облік хеджування. 
 
Новий стандарт мав вплив на класифікацію фінансових активів, а саме на дебіторську заборгованість, яка тепер 
класифікується як активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.  
Впровадження МСФЗ 9 мало незначний вплив на оцінку фінансових активів та зобов'язань, отже, ці статті не були 
скориговані у цій фінансовій звітності. 
 
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохід від контрактів з покупцями" 
 
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.  
 
Застосування МСФЗ 15 не вплинуло на фінансовий стан та результати діяльності Компанії. 
 
Цикл щорічних змін МСФЗ 2014-2016 років 
 
Поправки, що застосовуються до річних періодів, які розпочалися 1 січня 2018 року. 
Поправки до наступних стандартів :  
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3.6. Застосування нових та змінених МСФЗ (продовження) 
 
- МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів звітності": видалено додаток Е що описував 
тимчасові звільнення під час застосування даного стандарту. 
- МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства": Внесені роз’яснення щодо того, що інвестиції в асоційовані 
компанії або спільні підприємства, які контролюються суб'єктом, який є венчурним підприємством, можливо 
оцінювати за справедливою вартістю через прибуток або збиток в залежності від ситуації при первісному визнанні. 
 
Ці поправки не мали впливу на фінансовий стан та результати діяльності Компанії. 
 
КТМСФЗ (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та сплачена авансом компенсація" 
 
КТМСФЗ 22 розглядає, як визначити дату операції з метою визначення валютного курсу для використання при 
первісному визнанні відповідних активів, витрат або доходів, які виникають у наслідок сплати чи отримання 
сплаченої авансом компенсації в іноземній валюті при визнанні немонетарного активу або немонетарного 
зобов’язання (наприклад, депозиту, що не підлягає поверненню або відстроченого доходу). 
 
У тлумаченні вказується, що дата операції є датою, на яку підприємство спочатку визнає немонетарний актив або 
немонетарне зобов'язання, що виникає в результаті оплати або отримання авансового відшкодування. При 
наявності кількоaх платежів або отримань авансом, суб’єкт господарювання визначає дату операції для кожної 
сплати або отримання сплаченої авансом компенсації.  
 
Застосування КТМСФЗ 22 не мало впливу на фінансовий стан і результати Компанії.  
 
 
4. Основні положення облікової політики 
 
Основні принципи облікової політики, прийняті під час складання цієї фінансової звітності, наведені нижче. Ця 
політика послідовно застосовувалася протягом всіх звітних періодів, які представлені в даній фінансовій звітності, 
складеній згідно з 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 
 
Компанія визнає основні засоби 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 
собівартістю 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 
з яким вартість кожного засобу списується до його ліквідаційної вартості протягом терміну корисного використання. 
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Основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються за такими 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 
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
 
Орендовані активи 
 
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та винагороди щодо 
володіння активом. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає всі основні ризики та 
винагороди щодо володіння активом.  
 
Орендовані активи на умовах операційної оренди не визнаються у звіті про фінансовий стан Компанії.  
 
Компанія як орендар 
Фінансова оренда, за якою до Компанії переходять практично всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням 
орендованим активом, капіталізується на дату початку строку оренди за справедливою вартістю орендованого 
майна, або, якщо ця сума є меншою, – за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами і зменшенням зобов'язання за орендою так, щоб досягти сталої 
процентної ставки на непогашену суму зобов'язання. Фінансові витрати визнаються у звіті про сукупні доходи. 
 
Орендовані активи амортизуються протягом коротшого з таких термінів: строку корисного використання активу або 
строку оренди, якщо відсутня обґрунтована впевненість у тому, що до Компанії перейде право власності на актив 
у кінці строку оренди. 
 
Платежі за операційною орендою визнаються як витрати у звіті про сукупні доходи за прямолінійним методом 
протягом строку оренди. 
 
Компанія як орендодавець 
Договори оренди, за якими у Компанії залишаються практично всі ризики та вигоди від володіння активом, 
класифікуються як операційна оренда. Початкові прямі витрати, понесені при укладенні договору операційної 
оренди, включаються до балансової вартості орендованого активу та визнаються протягом строку оренди 
пропорційно визнанню доходу від оренди. Умовні орендні платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були 
отримані. 
 
Орендні доходи 
Орендні доходи визнаються у прибутку або збитку за принципом нарахування згідно із умовами договору оренди.   
 
 
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.  
 
Датою початку капіталізації є дата, коли Компанія вперше виконує всі умови, наведені нижче: 
а) понесла витрати, пов’язані з активом; 
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б) понесла витрати на позики; 
в) веде діяльність, необхідну для підготовки активу до його використання за призначенням або продажу. 
 
Капіталізація витрат на позики продовжується до моменту, коли активи, в цілому, готові до використання або 
продажу. 
 
Інші витрати на позики визнаються Компанією як витрати в тому періоді, в якому вони були понесені. 
 
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 використання, 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 
вартістю. 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.  
 
Фінансові активи 
 
Первісне визнання та оцінка 
 
Фінансові активи, що входять до сфери застосування МСБО 9, класифікуються відповідно як фінансові активи за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, фінансові активи за справедливою 
вартістю з відображенням переоцінки як сукупного доходу чи фінансові активи за амортизованою собівартістю.  
Під час первісного визнання фінансові активи, окрім торгової дебіторської заборгованості, оцінюються за 
справедливою вартістю мінус (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. 



Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

14 
 

4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
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. 
 
Подальша оцінка  
 
Надалі фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, 
якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або справедливою вартістю з відображенням переоцінки 
через інший сукупний дохід.  
Компанія не має фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю. 
 
- Фінансові активи за амортизованою собівартістю 
 
Компанія оцінює фінансовий активи за амортизаційною собівартістю якщо виконуються обидві з таких умов:  
а) фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі для утримання фінансових активів з метою одержання 
договірних грошових потоків; 
б) договірні умови фінансового активу призводять до виникнення у визначені дати грошових потоків, які є 
винятково виплатами основної суми боргу та відсотків по непогашеній основній сумі.  
Фінансові активи за амортизованою собівартістю надалі оцінюються із застосування ефективної ставки процента і 
підлягають оцінці на предмет зменшення корисності. Прибутки та збитки визнаються у прибутку або збитку, коли 
актив припиняють визнавати, актив змінюється або знецінюється.  
Фінансові активи Компанії за амортизованою собівартістю включають торгову та іншу дебіторську заборгованість, 
а також грошові кошти та їх еквіваленти. 
 
Зменшення корисності 
 
Компанія визнає забезпечення під очікувані кредитні збитки для всіх боргових інструментів, які не відображаються 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Очікувані кредитні збитки базуються на різниці між 
контрактними грошовими потоками, які матимуть місце відповідно з контрактом, та всіма грошовими потоками, які 
Компанія очікує отримати, дисконтованими з використанням приблизної початкової ефективної процентної ставки.  
Підхід Компанії до оцінки очікуваних кредитних збитків розкривається в примітках до торгової дебіторської 
заборгованості і суттєвих облікових судженнях, оцінках та припущеннях.. 
 
Припинення визнання 
 
Припинення визнання фінансового активу (або, де це доречно, частини фінансового активу) відбувається, коли : 
а) закінчився термін дії контрактних прав на отримання грошових потоків від активу; 
б) Компанія зберігає договірні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе договірні 
зобов’язання сплатити грошові потоки одному або декільком одержувачам без суттєвої затримки згідно з 
"транзитним" договором; і також 

 Компанія передала практично всі ризики та вигоди, пов’язані з активом, або 
 Компанія не передала і не зберегла практично всіх ризиків і вигод, пов’язаних з активом, але передала 

контроль над активом.  
Коли Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або уклала договір про передачу, а 
також не передала і не зберегла практично всі ризики та винагороди, пов’язані з активом, або передала контроль 
над активом, визнається в обсязі подальшої участі Компанії в активі. При цьому, визнається відповідне контрактне 
зобов'язання по сплаті отриманих грошових потоків кінцевим одержувачам. 
Передані активи та відповідні зобов’язання оцінюються на основі того, що відображає права та зобов’язання, які 
Компанія створила або зберегла. 
 
Фінансові зобов'язання 
 
Первісне визнання та оцінка 
 
Фінансові зобов’язання, що входять до сфери застосування МСФЗ 9, класифікуються як фінансові зобов’язання за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, або фінансові зобов’язання, що 
визнають за амортизованою собівартістю з застосуванням методу ефективної ставки відсотка.  
Компанія оцінює фінансові зобов’язання за їх справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового зобов’язання не 
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати, які прямо відносяться до 
придбання або випуску фінансового зобов’язання.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
При первісному визнанні фінансового зобов’язання, Компанія здійснює розподіл на відповідні категорії. Подальша 
рекласифікація фінансових зобов’язань не дозволяється.  
До фінансових зобов’язань Компанії відносять торгову та іншу кредиторську заборгованість, а також кредити та 
позики, в тому числі, банківські овердрафти. 
 
Подальша оцінка  
 
Нижче описано вплив класифікації фінансових зобов’язань при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку: 
 
- Кредити та позики та торгова та інша кредиторська заборгованість 
 
Це найбільш актуальна категорія для Компанії. Після первісного визнання, кредити та позики та кредиторська 
заборгованість надалі оцінюється за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективної ставки відсотка. 
Прибутки та збитки відображаються у звіті про сукупні доходи при припиненні визнання або в процесі амортизації 
за методом ефективної процентної ставки.  
Амортизована собівартість розраховується з урахуванням будь-яких знижок або премій на придбання та зборів або 
витрат, які є невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. Амортизація із застосуванням ефективної ставки 
відсотка включається до складу фінансових витрат у звіті про сукупні доходи.  
 
Припинення визнання 
 
Фінансове зобов’язання (або його частина) припиняється, коли боржник: 
і) звільняє зобов’язання (або його частину) шляхом виплати кредитору, як правило, готівкою, іншими фінансовими 
активами, товарами або послугами; або 
іі) юридично звільнений від основної відповідальності за зобов’язання (або його частину) законним шляхом, або 
кредитором (якщо боржник надав гарантію, ця умова може бути виконана). 
 
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 дисконтова них грошових потоків та інші моделі оцінки. 
 
Згортання фінансових інструментів 
 
Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в комбінованому 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. 
 
Забезпечення 
 
Сума визнана як забезпечення є найкращою оцінкою видатків, необхідних для погашення теперішньої 
заборгованості на кінець звітного періоду. Забезпечення 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 забезпечення, компенсуватимуться 
іншою стороною, така компенсація визнається окремим активом, коли фактично визначено, що компенсація буде 
отримана. Сума визнаної компенсації не повинна перевищувати суму забезпечення. Витрати, які пов'язані із 
забезпеченням, визнаються в звіті про прибутки та збитки за вирахуванням суми, визнаної для компенсації.  
 
У випадках, коли вплив вартості грошей в часі є суттєвим, сума забезпечення 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 забезпечення відображається в складі 
фінансових витрат звіту про сукупні доходи. 
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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 втілюють в собі економічні вигоди, є малоймовірною.  
 
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 фінансовій звітності 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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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, активи та зобов’язання 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  
 
Реалізація продукції та надання послуг 
Доходи від реалізації продукції у ході звичайної діяльності оцінюються виходячи з компенсації, яку Компанія 
отримала або очікує отримати, за вирахуванням повернення продукції, торгових знижок і знижок за обсяг. Компанія 
визнає дохід, коли передає контроль над продуктом або послугою клієнту. Доходи не визнаються, якщо існує значна 
невизначеність щодо отримання належних коштів та відшкодування затрат, пов’язаних з поверненням продукції. 
 
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.  
 
Контрактні активи 
Контрактний актив - це право на компенсацію в обмін на передані клієнту товари або послуги. Якщо Компанія 
виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до того, як настане дата 
сплати такої компенсації, контрактний актив визнається в сумі умовно заробленої компенсації.  
Компанія не має контрактних активів у ході звичайної діяльності, оскільки, як правило, контроль передається в той 
самий момент, коли Компанія отримує безумовне право на оплату. 
 
Торгова дебіторська заборгованість 
При первісному визнанні, Компанія оцінює торгову дебіторську заборгованість за ціною операції, якщо така 
заборгованість не містить значного фінансового компонента у відповідності до МСФЗ 15. У подальшому дебіторська 
заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю з використанням методу ефективної процентної ставки, 
за вирахуванням очікуваних кредитних збитків.  
 
Компанія оцінює забезпечення у сумі, що відповідає очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового 
інструменту, які були визначені за допомогою матриці забезпечення. Сума очікуваних кредитних збитків 
оновлюється на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику від моменту первісного визнання.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
Балансова вартість активу зменшується шляхом використання рахунку забезпечення, а сума збитку визнається у 
звіті про прибутки та збитки. Коли дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується з рахунку резервів 
для дебіторської заборгованості. Подальші відшкодування раніше списаних сум кредитуються у звіті про прибутки 
та збитки. 
 
Контрактні зобов’язання 
Контрактні зобов’язання це обов’язок передати товари або послуги клієнту, за які Компанія отримала від клієнта 
винагороду (або суму компенсації, що підлягала погашенню). Якщо покупець сплачує компенсацію до того, як 
Компанія передає товари або послуги, контрактне зобов'язання визнається, коли платіж здійснено або підлягає 
оплаті (залежно від того, що раніше). Контрактні зобов'язання визнаються як дохід, коли Компанія виконує 
зобов'язання щодо виконання.  
 
Фінансові доходи та витрати  
 
Фінансові доходи включають процентний дохід від інвестованих коштів та прибутки від курсових різниць. 
Процентний дохід визнається по мірі нарахування у прибутку або збитку з використанням методу ефективного 
відсотка.  
 
Фінансові витрати включають витрати на виплату процентів за позиками та збитки від курсових різниць. Витрати 
на позики, які не відносяться безпосередньо до придбання, будівництва або виробництва активу, визнаються у 
прибутку або збитку з використанням методу ефективного відсотка. 
 
Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються на нетто-основі або як фінансові доходи, або як фінансові 
витрати, залежно від коливань курсів обміну валют, в результаті яких виникає або позиція чистого прибутку, або 
позиція чистого збитку.  
 
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 відповідно до 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.  
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4. Основні положення облікової політики (продовження) 
 
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 набули чинності 
 
Компанія не прийняла перелічені нижче МСФЗ і Тлумачення КТМФЗ, які були вже опубліковані, але ще не набули 
чинності: 
 МСБО (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" – Зміна статусу інвестиційної нерухомості – набирає чинності для 

річних періодів, які починаються 1 липня 2018 року; 
 МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" – набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року;  
 МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" - передоплата з негативною компенсацією - застосовується ретроспективно для 

фіскальних років, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати; 
 МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" - довгострокові внески в асоційовані та спільні 

підприємства – застосовується до річних періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати;  
 МСБО 19 Виплати працівникам – Зміни програми, скорочення або розрахунок – застосовується до річних 

періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати; 
 МСФЗ 3 “Об’єднання бізнесу” – Визначення бізнесу – набирає чинності 1 січня 2020 року; 
 МСБО 1 "Подання фінансової звітності”, МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" – 

визначення поняття "суттєвий" – діє з 1 січня 2020 року; 
 МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" - набирає чинності для річних періодів, які починаються 1 січня 2021 року; 
 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; 

 КТМСФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність в обліку податків на прибуток" – застосовується до річних періодів, які 
починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати; 

 Цикл щорічних змін МСФЗ 2015-2017 років. 
 
МСБО (IAS) 40 "Інвестиційна нерухомість" – Зміна статусу інвестиційної нерухомості 
 
Були внесені зміни у пункт 57 щодо зміни класифікації інвестиційної нерухомості, а саме, підприємство має 
змінювати класифікацію майна на інвестиційну нерухомість чи навпаки, тільки у разі, коли є дані про зміну підходу 
щодо його використання. Зміна форми використання виникає, якщо майно задовольняє/або перестає задовольняти 
критерії визнання інвестиційної нерухомості. Також прояснює, що зміна намірів управлінського персоналу щодо 
використання майна саме по собі не є доказом зміни форми використання.  
 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" 
 
МСФЗ 16 залишає визначення поняття оренди закріплене у МСБО 17, проте змінює підходи до його застосування. 
Зміни, в основному, зачіпають трактування концепції контролю в межах визначення поняття оренди. Зокрема, 
МСФЗ 16 зазначає, що критерієм того, чи містить договір оренду, є наявність у покупця контролю над 
використанням певного активу на визначений період часу.  
МСФЗ 16 усуває класифікацію оренди на операційну чи фінансову. Натомість уся оренда трактується у спосіб 
подібний до трактування фінансової оренди згідно з МСБО 17. 
 
Застосування МСФЗ 16, фактично для всієї оренди, вимагає від компанії: 
а) визнання орендованого активу та зобов'язання за орендою у звіті про фінансовий стан, первісно оцінених за 

теперішньою вартістю майбутніх невідмовних орендних платежів; 
б) визнання амортизації орендованого активу та відсотків відносно зобов'язань за орендою у звіті про сукупні 

доходи протягом терміну дії оренди; та 
в) розподіл оплачених коштів на оплату зобов'язань за орендою (відображених у складі фінансової діяльності) та  
оплату відсотків (як правило, відображених у складі або операційної або фінансової діяльності) у звіті про рух 
грошових коштів. 
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 
Стандарт також включає опис випадків, у яких надається звільнення орендарів від обліку оренди за вищеописаним 
порядком – це оренда малоцінних активів (наприклад, персональних комп'ютерів), а також короткострокова оренда 
(наприклад, оренда з терміном у 12 та менше місяців). 
МСФЗ 16 не вносить істотних змін для обліку оренди орендодавцем. Орендодавці продовжуватимуть класифікувати 
усю оренду за критеріями описаними у МСБО 17, на операційну та фінансову оренду.  
 
Компанія вважає, що змінений стандарт може вплинути на фінансову звітність, однак, точний можливий вплив ще 
не визначений. 
 
МСФЗ (IFRS) 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 собівартістю (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 фінансову звітність. 
 
МСБО (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" - довгострокові внески в асоційовані 
та спільні підприємства 
 
Серед поправок до "Довгострокових внесків в асоційовані та спільні підприємства" (поправки МСБО 28) зазначено: 
- Додається параграф 14А, щоб пояснити, що суб'єкт господарювання застосовує МСФЗ 9, включаючи його вимоги 

щодо зменшення корисності, до довгострокових внесків у асоційованому підприємстві чи спільному підприємстві, 
які є частиною чистої інвестиції в асоційоване підприємство або спільне підприємство, але до якого не 
застосовується метод власного капіталу.  

- Був вилучений параграф 41, оскільки Рада вважає, що це лише повторює вимоги МСФЗ 9 та спричиняє 
плутанину з обліком довгострокових внесків. 
 

Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСБО (IAS) 19 "Виплати працівникам" – Зміни програми, скорочення або розрахунок  
 
У випадку зміни програми, скорочення чи розрахунку, тепер є обов'язковим для Компанії переглядати свої 
припущення для подальшої переоцінки вартості поточних послуг, а також чистих відсотків після внесених до 
програми змін. 
 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
МСФЗ (IFRS) 3 "Об’єднання бізнесу” – Визначення бізнесу  

 
У зміненому визначенні бізнесу наголошується, що мета бізнесу полягає у наданні товарів і послуг покупцям, тоді 
як попереднє визначення зосереджувалося на прибутках у формі дивідендів, менших витрат або інших економічних 
вигод для інвесторів та інших.  
Відмінність між бізнесом і групою активів є важливою, оскільки покупець визнає гудвіл тільки при придбанні бізнесу.  

 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 

 
МСБО (IAS) 1 "Подання фінансової звітності", МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках 
та помилки” – визначення поняття "суттєвий" 

 
Оновлене визначення суттєвих змін МСБО 1 "Подання фінансової звітності" та МСБО 8 "Облікова політика, зміни в 
облікових оцінках та помилки". Поправки уточнюють визначення суттєвості та спосіб її застосування шляхом 
включення до визначення, яке дотепер було включено до інших стандартів МСФЗ. Крім того, пояснення, що 
додаються до визначення, були покращені. Нарешті, поправки забезпечують узгодження визначення суттєвості у 
всіх стандартах МСФЗ.  
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5. Нові стандарти і тлумачення, які ще не були прийняті (продовження) 
 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність.  

 
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" 
 
МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який був випущений як проміжний стандарт у 2004. МСФЗ 17 вирішує проблему 
порівняльності інформації, створену МСФЗ 4, оскільки вимагає вести облік усіх страхових контрактів послідовно. Це 
матиме позитивні наслідки як для інвесторів, так і для страхових компаній. Страхові зобов'язання 
обліковуватимуться за їх поточною, а не історичною собівартістю. Компанія повинна буде відображати прибутки по 
мірі надання страхових послуг (а не на момент отримання страхової премії), а також представляти інформацію про 
прибутки від страхових контрактів, які компанія очікує отримати у майбутньому. 
 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
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" 
 
Вузькоспеціалізовані поправки стосуються визнаних розходжень між вимогами в МСФЗ 10 та МСБО 28 (2011) при 
продажу або внесенні активів між інвестором та його асоційованою компанією або спільним підприємством.  
 
Компанія вважає, що змінений стандарт не вплине на фінансову звітність. 
 
КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність в обліку податків на прибуток" 
 
Тлумачення стосується визначення оподатковуваного прибутку (податкового збитку), податкових баз, 
невикористаних податкових збитків, невикористаних податкових кредитів та ставок оподаткування, коли існує 
невизначеність щодо податку на прибуток відповідно до МСБО 12. Воно зокрема розглядає: 
- Чи варто розглядати податкові процедури колективно 
- Припущення для перевірок податкових органів 
- Визначення оподатковуваного прибутку (податкових збитків), податкових баз, невикористаних податкових 

збитків, невикористаних податкових кредитів та ставок оподаткування 
- Вплив змін на факти й обставини 
 
Компанія вважає, що тлумачення може вплинути на фінансову звітність; проте його точний вплив не визначено. 
 
Цикл щорічних змін МСФЗ 2015-2018 років 
 
Зміни, які застосовуються до річних періодів, що починаються з 1 січня 2019.  
Вносяться зміни до перелічених нижче стандартів: 
- МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бізнесу" та МСФЗ (IFRS) 11 "Спільна діяльність" – зміни до МСФЗ 3 роз'яснюють, що 

у випадку отримання контролю над бізнесом, суб'єкт господарювання повинен переоцінити свою попередню 
частку участі у спільній операції. Зміни до МСФЗ 11 роз'яснюють, що у випадку отримання контролю над 
бізнесом, суб'єкт господарювання не повинен переоцінювати свою попередню частку участі у спільній операції. 

- МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" – зміни роз'яснюють, що усі податкові наслідки виплати дивідендів 
(розподіл прибутку) повинні бути відображені у прибутках чи збитках, залежно від впливу на нарахування 
податків. 

- МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики" – зміни роз'яснюють, що у випадку, якщо певне запозичення залишається 
непогашеним після того, як актив, під який залучались ці кошти, є готовий його використання чи продажу, це 
зобов'язання включається до загальних запозичень при розрахунку норми капіталізації. 

 
Компанія вважає, що змінені стандарти можуть вплинути на фінансову звітність, однак, точний можливий вплив ще 
не визначений. 
 
 
6. Дохід від реалізації 

 2018 2017 
   
Теплова енергія 558 860 489 921 
 558 860 489 921 
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6. Дохід від реалізації (продовження) 
 
Розподіл доходів від реалізації за категоріями споживачів: 
 

 2018 2017 
Населення 439 629 386 083 
Бюджетні організації 94 584 74 267 
Інші категорії споживачів 24 647 29 571 
 558 860 489 921 
   

7. Собівартість реалізації 
 2018 2017 
Природний газ та його підготовка 436 715 414 892 
Витрати на оплату праці та відповідні нарахування 71 018 59 730 
Електроенергія 44 266 36 063 
Водопостачання та водовідведення 10 949 9 653 
Оренда майна 8 688 7 803 
Матеріальні витрати 5 180 1 438 
Амортизація 9 034 4 984 
Послуги сторонніх організацій 1 991 2 557 
Паливо 1 197 1 419 
Зміна оцінки забезпечень 1 471 62 
Податки 957 952 
Експлуатація та утримання обладнання 570 4 576 
Інші витрати 20 898 

За мінусом субвенцій на покриття різниці в тарифах на 
теплову енергію для населення (7 428) (891) 
 584 628 544 136 
   
 

8. Інші операційні доходи та витрати 
 
Інші операційні доходи 

 2018 2017 
Зміна оцінки забезпечень 21 481 56 
Субсидії отримані 11 672 33 626 
Доходи від операційної оренди активів 3 724 2 848 
Доходи від надання інших послуг 2 433 1 167 
Прибуток від демонтажу основних засобів 2 108 16 
Доходи від амортизації безоплатно отриманих 
необоротнихактивів 

785 589 

Курсові різниці 337 53 
Штрафи, пені, неустойки отримані 199 445 
Прибуток від реалізації інших оборотних активів 130 524 
Зміна оцінки резерву під очікувані кредитні збитки 348 12 673 
Списання безнадійної кредиторської заборгованості 7 3 547 
Інші доходи 344 8 601 
 43 568 64 145 

Інші операційні витрати  
 2018 2017 
Понесені штрафи, пені 577 4 021 
Втрати від списання інших оборотних активів 4 942 - 
Нарахування резерву під очікувані кредитні збитки 5 527 610 
Матеріальна допомога працівникам 4 866 1 634 
Втрати від списання невідшкодованого ПДВ 2 019 - 
Втрати від списання необоротних активів 166 - 
Втрати від списання безнадійної дебіторської 
  заборгованості 403 492 

Внески до профкому та інші внески 387 332 
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8. Інші операційні доходи та витрати (продовження) 
  

Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій 153 - 
Втрати від знецінення запасів 241 134 
Оренда майна 342 82 
Податки 77  54 
Матеріальні витрати 44 42 
Амортизація 98 11 
Витрати на відрядження 10 10 
Інші витрати 436 863 
 20 288 8 285 

 
9. Загальні та адміністративні витрати 

 2018 2017 
   

Витрати на оплату праці та відповідні нарахування 8 516 7 275 
Банківські послуги 788 677 
Судові витрати 722 798 
Матеріальні витрати 479 542 
Зміна оцінки забезпечень 452 592 
Амортизація 475 372 
Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів 203 84 
Інформаційно-консультаційні послуги  292 815 
Послуги зв'язку та поштові витрати 160 264 
Витрати на відрядження 99 94 
Комунальні послуги 76 80 
Витрати на навчання 30 14 
Податки 22 23 
Придбання періодичних видань 14 19 
Витрати на ремонт та обслуговування офісної техніки - 57 
Комісійні платежі за договором кредитування - 2 556 
Інші витрати 32 3 
 12 360 14 265 
 

10. Фінансові витрати (доходи), нетто 
 2018 2017 
   

Доходи від первісного визнання кредиторської 
  заборгованості (5 278) (3 910) 

Нараховані відсотки за відтермінування сплати 
  заборгованості за податками 46 39 
Нараховані відсотки на залишок грошових коштів на 
  банківському рахунку (349) (64) 

Амортизація дисконту кредиторської заборгованості 1 493 257 
Відсоткові витрати 2 052 - 

 (2 036) (3 678) 
 
11. Податок на прибуток 

 
Протягом 2018 року діяла ставка податку на прибуток 18%. За 2018 рік Компанія не декларувала прибутку до 
оподаткування. Узгодження витрат/(доходів) з податку на прибуток та добутку облікового прибутку, помноженого 
на відповідну ставку податку є таким: 
 2018 % 2017 % 
Прибуток (збиток) до оподаткування (12 812) 100 (8 941) 100 
Податок на прибуток за ставкою, чинною в Україні (18%) (2 306) 18% (1 609) 18% 
Податковий ефект витрат (доходів), які не підлягають 
  вирахуванню (оподаткуванню) 7 231 56% 2 212 25% 

Зміна невизнаних відстрочених податкових активів (4 925) -38% (603) -7% 
Витрати з податку на прибуток - - - - 
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Станом на звітні дати, подані в цій фінансовій звітності, відстрочені податки Компанії представлено таким чином: 
 

 31.12.2018 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць 01.01.2018     
Відстрочені податкові активи за статтями    
Основні засоби  (5 837)  (5 837)  -  
Нематеріальні активи  (21)  (21)  -  
Запаси  99   (21)  120  
Торгова та інша дебіторська заборгованість  2 110   703   1 407  
Передоплати та інші оборотні активи  1 627   1 616   11  
Довгострокові позики  355   355   -  
Податкові зобов'язання  363   363   -  
Торгова та інша кредиторська заборгованість  (4 398)  (3 740)  (658) 
Забезпечення  1 006   (3 521)  4 527  
Від'ємне значення об'єкта оподаткування 18 188 5 178 13 010 

 13 492 (4 925) 18 417 
Вплив невизнання відстрочених податкових активів (13 492)  (18 417) 
Враховано витрат (доходів) від зміни відстрочених 
податків у Звіті про сукупні доходи -  - 

 
 

 31.12.2017 

Виникнення та 
сторнування 
тимчасових 

різниць 01.01.2017     
Відстрочені податкові активи за статтями    
Запаси 120 20 100 
Торгова та інша дебіторська заборгованість 1 407 - 1 407 
Передоплати та інші оборотні активи 11 - 11 
Торгова та інша кредиторська заборгованість (658) (1 620) 962 
Забезпечення 4 527 2 030 2 497 
Від'ємне значення об'єкта оподаткування 13 010 (1 033) 14 043  

18 417 (603) 19 020 
Вплив невизнання відстрочених податкових активів (18 417)  (19 020) 
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 
визнає у звіті про фінансовий стан та у звіті про сукупні доходи ефект від тимчасових податкових різниць. 
 

12. Основні засоби 
 

 31.12.2018 31.12.2017 
   
Основні засоби, балансова вартість 118 097 43 597 
Капітальні інвестиції 22 274 2 669 
Капітальні аванси 12 706 561 
 153 077 46 827 
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Нижче наведено інформацію про рух основних засобів у 2018 році: 
 

 Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інші 
основні 
засоби 

Разом 

Собівартість      

Станом на 01.01.2017 68 609 24 786 2 363 3 022 98 780 
Придбання 6 254 2 565 - 1 093 9 912 
Вибуття (274) (55)  - (75) (404) 
Станом на 31.12.2017 74 589 27 296 2 363 4 040 108 288 
Придбання 81 144 2 152 - 904 84 200 
Вибуття  (1 239) (772)  - (394) (2 405) 
Станом на 31.12.2018 154 494 28 676 2 363 4 550 190 083             
Амортизація      

Станом на 01.01.2017 37 081 18 947 1 853 1 806 59 687 
Нараховано за період 2 845 1472 184 815 5 316 
Списано внаслідок вибуття (183) (55) - (74) (312) 
Станом на 31.12.2017 39 743 20 364 2 037 2 547 64 691 
Нараховано за період 4 990  2 133 87 2 397 9 607 
Списано внаслідок вибуття (1 146) (772) - (394) (2 312) 
Станом на 31.12.2018 43 587 21 725 2 124 4 550 71 986 
      
Балансова вартість      

Станом на 01.01.2017 31 528 5 839 510 1 216 39 093 
Станом на 31.12.2017 34 846 6 932 326 1 493 43 597 
Станом на 31.12.2018 110 907 6 951 239 - 118 097 

 
 

13. Запаси 
 31.12.2018 31.12.2017    
Сировина 4 391 4 489 
Паливо 55 51 
Малоцінні швидкозношувані предмети 263 140 
Будівельні матеріали 5 4 
Запчастини 243 58 
Резерв під знецінення запасів  (781)  (664) 
 4 176 4 078 

 
 

14. Торгова та інша дебіторська заборгованість 
 31.12.2018 31.12.2017 
   

Торгова дебіторська заборгованість 176 729 187 568 
Резерв під очікувані кредитні збитки (10 792) (7 441) 
Торгова дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву 165 937 180 127 
   

Інша поточна дебіторська заборгованість 7 057 3 904 
Резерв під очікувані кредитні збитки (331) (376) 
Інша поточна дебіторська заборгованість за вирахуванням 
резерву 

6 726 3 528 
   

ПДВ до відшкодування 9 356 - 
 182 019 183 655 

  



Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" 
 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 
 

26 
 

14. Торгова та інша дебіторська заборгованість (продовження) 

 
Узгодження змін у резерві під очікувані кредитні збитки наведено нижче: 
  

2018 
 

2017  
   
Залишок на початок року (7 817) (20 415) 
Нараховано резерву (4 836) (610) 
Використано резерву 1 182 535 
Зміна оцінки резерву під очікувані кредитні збитки 348 12 673 

Залишок на кінець року (11 123) (7 817) 
 
Аналіз дебіторської заборгованості за строками протермінування станом на 31 грудня наведено нижче: 
 

31.12.2018 
Знецінена 

Не 
протермінована 
і не знецінена 

Протермінована, але не знецінена 
До 90 
днів 

90-180 
днів 

180-365 
днів 

Понад 
365 днів Разом 

Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

19 475 120 409 18 103 1 442 17 300 19 475 176 729 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

438 1 351 1 851 1 755 1 662 438 7 057 

 
19 913 121 760 19 954 3 197 18 962 19 913 183 786 

 
31.12.2017 

Знецінена 
Не 

протермінована 
і не знецінена 

Протермінована, але не знецінена 
До 90 
днів 

90-180 
днів 

180-365 
днів 

Понад 
365 днів Разом 

Торгова 
дебіторська 
заборгованість 

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

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

376 982 1 800 616 130 376 3 904 

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

 
15. Передоплати видані та інші оборотні активи 
 

 31.12.2018 31.12.2017 
   
Обмежені у використанні грошові кошти на рахунках в банках 161 353 
Субвенції з Державного бюджету України  6 915 - 
ПДВ до відшкодування 44 128 48 687 
Передоплати видані 14 711 - 
Резерв під передоплати видані (752) (61) 
 65 163 50 302 

 
 
16. Грошові кошти та їх еквіваленти 

  
31.12.2018 31.12.2017 

   
Грошові кошти на рахунках із спеціальним режимом 18 515 - 
Інші кошти на поточних рахунках 1 527 7 670  

20 042 7 670 
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17. Капітал 

 
Станом на 31 грудня 2018 року зареєстрований статутний капітал ДКП "Луцьктепло" становив 75 765 тис.грн. (на 
31.12.2017 р.: 71 214 тис.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 2018 та 2017 році: 
 
 Статутний 

капітал 
Додатковий 

капітал    
Станом на 1 січня 2018 р. 71 214 12 437    
Отримання внесків грошовими коштами та капітальними роботами 4 551 16 194 
Збільшення інших доходів та відповідно одночасне зменшення додаткового 
капіталу пропорційно до суми нарахованої амортизації на вартість безоплатно 
отриманих активів 

- (760) 

 75 765 27 871 
Станом на 31 грудня 2018 р.   

 
 Статутний 

капітал 
Додатковий 

капітал 
   
Станом на 1 січня 2017 р. 71 214 12 437    
Отримання внесків грошовими коштами та капітальними роботами - 8 817 
Збільшення інших доходів та відповідно одночасне 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 

 
 
18. Позики 
 
Довгострокові позики 

 Відсоткова ставка 31.12.2018 

Незабезпечені позики у гривні, ЄБРР 6,00% 90 597 

Незабезпечені позики у євро, ЄБРР 6,00% 2 857 

Незабезпечені позики у гривні, ЄБРР 0,75% 6 021 

Незабезпечені позики у євро, ЄБРР 0,75% 190 

Всього в гривні   96 618  

Всього в євро   3 047  

 
Короткострокові позики 

 Відсоткова ставка 31.12.2018 

Незабезпечені позики у гривні, ЄБРР 6,00% 11 137 
Незабезпечені позики у євро, ЄБРР 6,00% 351 
Незабезпечені позики у гривні, ЄБРР 0,75% 1 840 
Незабезпечені позики у євро, ЄБРР 0,75% 58 
Незабезпечені позики у гривні, ЄБРР 0,60% 360 

Незабезпечені позики у євро, ЄБРР 0,60% 11 

Всього в гривні  13 337  

Всього в євро   420  
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19. Доходи майбутніх періодів 
 
Станом на 31.12.2018 року Компанія обліковує доходи майбутніх періодів в частині безоплатно отриманих 
консалнингових послуг в межах Контракту на надання консалтингових послуг за проектом "Модернізація 
централізованого теплопостачання у м.Луцьку. Програма корпоративного розвитку" від 02.03.2016 року, який 
підписано між Компанією і  Egis International (Консультант) та Договору гранту на фінансування послуг від 24.10.14 
року, який укладено з ЄБРР, у сумі 9'924.тис.грн. 
 
20. Інші довгострокові зобов’язання 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

Довгострокова частка реструктуризованої кредиторської 
  заборгованості за спожитий природний газ 

16 995 7 276 

 16 995 7 276 
 
Між Компанією та ДК "Газ України" укладено договори про розстрочення погашення заборгованості у вигляді 
основного боргу за Договорами постачання 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. 
Крім того, між Компанією та ТОВ "Тепелен" укладено Мирову угоду про розстрочення погашення заборгованості на 
суму 23 000 тис.грн., терміном на 5 років. 
 
21. Торгова та інша кредиторська заборгованість 
 31.12.2018 31.12.2017 
   

Торгова кредиторська заборгованість 295 524 290 376 
Зобов'язання зі штрафів та пені 6 968 9 411 
Заборгованість із заробітної плати та нарахувань 8 596 5 323 
Заборгованість перед підзвітними особами 1 9 
Інша кредиторська заборгованість 19 136 7 256 
 330 225 312 375 
   

22. Податкові зобов’язання 
 
 31.12.2018 31.12.2017 
   

Податкові зобов’язання із ПДВ 29 296 31 514 
Єдиний соціальний внесок 1 434 1 562 
Податок на доходи фізичних осіб 1 207 1 297 
Земельний податок 220 248 
Військовий збір 100 110 
 32 257 34 731 

 
23. Забезпечення 
 

 
Забезпечення 

на виплати 
відпусток 

Забезпечення 
на пенсійні 

виплати 

Забезпечення 
на судові 
справи 

Разом 

     

Станом на 01.01.2017 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 
Нараховано резерву 7 763 - - 7 763 
Списано з резерву (5 841) (68) (21 412) (27 321) 
Станом на 31.12.2018  5 471 118 - 5 589 
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24. 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 з управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і 
націлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків.  
Політику з управління ризиками, яка використовується Компанією, розкрито нижче. 
24.1 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 під очікувані кредитні збитки 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. 
 
24.2  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. 
В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі очікуваних термінів погашення: 
 

31.12.2018 На вимогу 
До 3 

місяців 
3-12 

місяців 1-5 років Загалом 
      
Торгова та інша кредиторська заборгованість 228 890 67 932 5 648 23 915 326 385 
Позики  - 6 669 6 668 96 618 109 955 
Зобов'язання за штрафними санкціями   - 6 968 - - 6 968 
Заробітна плата  - 8 596 - - 8 596 
Забезпечення на виплату відпусток  - - 5 471 - 5 471 
Розрахунки за пенсійним забезпеченням - - 118 - 118 
Розрахунки з підзвітними особами  1   1 
 228 890 90 166 17 906 120 533 457 494 

 

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   - 9 114 - - 9 411 
Заробітна плата  - 5 323 - - 5 323 
Забезпечення на виплату 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 - 353 457 
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24.3  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. 
 
24.4  Управління капіталом 
 
Основними категоріями фінансових інструментів Компанії станом на 31 грудня є такі: 

Фінансові активи   
 31.12.2018 31.12.2017 

   
Торгова дебіторська заборгованість (примітка 14) 165 937 180 127 
Інша дебіторська заборгованість (примітка 14) 6 726 3 528 
Грошові кошти та їх еквіваленти (примітка 16) 20 042 7 670 
 192 705 191 325 

 
Фінансові зобов'язання   
  31.12.2018 31.12.2017 
   
Довгострокові позики (примітка 18) 96 618 - 
Інші довгострокові зобов’язання (примітка 20) 16 995 7 276 
Короткострокові позики (примітка 18) 13 337 - 
Торгова кредиторська заборгованість (примітка 21) 295 524 290 376 
Зобов'язання зі штрафів та пені (примітка 21) 6 968 9 411 
Заборгованість із заробітної плати та нарахувань (примітка 21) 8 596 5 323 
Заборгованість перед підзвітними особами (примітка 21) 1 9 
Інша кредиторська заборгованість (примітка 21) 19 136 7 256 
 457 175 319 651 

 
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 
заборгованість по позиках, інші довгострокові зобов’язання, доходи майбутніх періодів, торгову кредиторську 
заборгованість та іншу кредиторську заборгованість, аванси отримані, довгострокову кредиторську заборгованість, 
забезпечення, за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. 

 31.12.2018 31.12.2017 
Довгострокові позики 96 618 - 
Доходи майбутніх періодів 9 924 - 
Інші довгострокові зобов’язання 16 995 7 276 
Короткострокові позики 13 337 - 
Торгова та інша кредиторська заборгованість 330 225 312 375 
Податкові зобов'язання 32 257 34 731 
Забезпечення 5 589 25 147 
Аванси отримані 17 302 17 943 
Мінус: грошові кошти та їх еквіваленти (20 042) (7 670) 
Чиста заборгованість 502 205 389 802 
   

Власний капітал (97 626) (104 799) 
Власний капітал і чиста заборгованість 404 579 285 003 
Коефіцієнт фінансового важеля 124% 137% 
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24.5  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.  
Компанія займається оцінкою ризику та розробляє заходи для його мінімізації. 
 
24.6  Ризик недотримання законів 
 

Ризик недотримання вимог нормативних актів є ризиком фінансових втрат внаслідок недотримання законів і 
підзаконних актів. Ризик обмежується завдяки моніторингу впливу та застосування нормативно-правових актів, які 
мають відношення до діяльності Компанії.  
 
25. 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. 
 
Компанія мала такі залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31.12.2018 р. та 31.12.2017 р. 
 

 31.12.2018 31.12.2017 
Засновник та компанії під спільним контролем   
Торгова дебіторська заборгованість 7 554 6 402 
Аванси видані 5 5 
Торгова кредиторська заборгованість (8 910) (3 985) 
 (1 351) 2 422 

 
Компанія мала такі операції з пов’язаними сторонами протягом 2018 та 2017 років: 
 

 2018 2017 
Засновник та компанії під спільним контролем   
Внески до статутного капіталу 4 551 - 
Придбання товарів, робіт, послуг 12 156 7 031 
Реалізація теплової енергії 61 596 47 710 
Внески до іншого вкладеного капіталу 16 194 8 817 

 
За звітний період, що закінчився 31 грудня 2018 року, винагорода ключового управлінського персоналу 
(5 працівників) склала 965 тис.грн. (2017 р.: 694 тис.грн.).  
 
26. 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. 


