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Комунальне підприємство Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»

Заява про відповідальність керівництва щодо підготовки та затвердження , 
фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає фінансовий стан Комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» станом на 31 грудня 2016 року, а також результати його 
діяльності, рух грошових коштів та зміни у власному капіталі за рік, що закінчився цією 
датою у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(надалі -  «П(С)БО»).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
. забеспечення правильного вибору та застосування принципів облікової політики;
. представлення інформації, у т.ч. даних про облікову політику, у формі, що забеспечує 

прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації;
. розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог П(С)БО, є 

недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій чи 
умов на фінансовий стан та фінансові результати діяльності підприємства;

. оцінку спроможності підприємства продовжувати свою діяльність у найближчому 
майбутньому.

Керівництво також несе відповідальність за:
. створення, організацію та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього 

контролю у підприємства;
. ведення обліку у формі, яка б дозволяла розкрити та пояснити операції підприємства, 

а також надати на будь-яку дату інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан 
підприємства і забезпечити відповідність фінансової звітності підприємства П(С)БО;

. ведення бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства та принципів 
бухгалтерського обліку України;

. застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів 
підприємства;

. виявлення і запобігання випадкам шахрайства та інших порушень.

Дана фінансова звітність станом за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, була 
затверджена керівництвом 26 травня 2017 року.

Лисак А.Б.
Головний бухгалтер

26“ травня 2017 року 26“ травня 2017 року



з

Звіт незалежного аудитора
Управлінському персоналу Комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»

Вступний параграф.
Основні відомості про підприємство:

Повне найменування Комунальне підприємство
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго»

Ідентифікаційний код юридичної особи 33126849
Організаційно -  правова форма 150 -  Комунальне підприємство
Місцезнаходження 21100, Вінницька обл., м. Вінниця, вул. 600-річчя, будинок 13
Дата та місце проведення державної 
реєстрації

21.08.2004 року, № 11741020000000151 
Виконавчий комітет Вінницької міської ради

Дата внесення останніх змін до статуту 06.04.2016 р., код:386205523694 
Нова редакція Статуту.

Основні види діяльності

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
43.21 Електромонтажні роботи;
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та 

кондиціонування;
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і 
кормами для тварин;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання 
послуг технічного консультування в цих сферах;
35.11 Виробництво електроенергії;
35.12 Передача електроенергії;
35.14 Торгівля електроенергією;
41.10 Організація будівництва будівель;
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;
42.21 Будівництво трубопроводів;
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.

Керівник Бульбас Сергій Валерійович

Головний бухгалтер Лисак Алла Борисівна
Кількість працівників 880

Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)

(0432)43-16-07
оШсе@утІе.уп.иа

Відомості про аудиторську фірму:
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Надійність»
Код ЄДРПОУ 32473281

Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторсь-ких фірм 
та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 3630, видане рішенням Аудиторської палати України 
від 15.07.05р. за №151, термін дії свідоцтва продовжено 
до 28.05.2020 року.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0601, видане на підставі рішення АПУ від 26.05.2016 
р. № 325/5, чинне до 31.12.2021 року.

Прізвище, ім’я, по-батькові аудиторів, що проводили 
аудит

Ящук Юрій Петрович -  Сертифікат № 007383 від 28 
липня 2016 року за № 327/2, термін дії до 28 липня 2021 
року.
Ядикіна Лідія Володимирівна - Сертифікат Серія А № 
004994 від 26 грудня 2005р. термін дії продовжено до 26 
грудня 2020 р.
Чопляк Євгенія Ігорівна - Сертифікат Серія А № 007197 
від 30 липня 2014 року, термін дії до ЗО липня 2019 р.

Місцезнаходження аудиторської фірми та її фактичне 
місце розташування

21036, м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, будинок 2, 
кімната 400 А

Відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту №301/12 від 10.05.2017 року
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 3 10 травня 2017 року по 26 травня 2017 року



Ми, ТОВ «АФ «Надійність», провели аудит фінансової звітності Комунального 
підприємства Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», що додається, яка 
включає: Баланс станом на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових 
коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад 
суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки (далі -  «фінансова звітність»).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звіт ність .
Відповідальність за підготовку та подання даної фінансової звітності, у відповідності 

до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, несе керівництво 
підприємства. Ця відповідальність включає: планування, впровадження і підтримку системи 
внутрішнього контролю, необхідного для підготовки і достовірного подання фінансової 
звітності, яка не містить суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства чи помилок; вибір і 
застосування відповідної облікової політики; застосування облікових оцінок в залежності 
від обставин, які склалися.

Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 
також, щоб ми спланували та провели аудиторську перевірку таким чином, щоб отримати 
достатню впевненість у відсутності суттєвих викривлень в фінансовій звітності.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
щодо числових показників та розкриття інформації у примітках до фінансової звітності. Вибір 
процедур базується на професійному суджені аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку доречності 
використання облікової політики та обґрунтованості облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази, є достатніми і доречними та 
забезпечують основу для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно -  позитивної думки.
Нас було призначено аудиторами Комунального підприємства Вінницької міської ради 

«Вінницяміськтеплоенерго» 10 травня 2017 року, тому ми не спостерігали за інвентаризацією 
запасів на початок звітного року. Нас не задовольнили альтернативні методи щодо кількості 
запасів станом на 31 грудня 2015 року. Думка попереднього аудитора, щодо фінансової 
звітності за 2015 рік, з даного питання, також була модифікована. В зв’язку з тим, що ці активи є 
складовою частиною процесу визначення фінансових результатів діяльності підприємства, ми не 
здатні визначити необхідні потенційні коригування вартості активів та впливу на результати 
діяльності.

Ми не мали змоги підтвердити або перевірити іншими альтернативними способами 
кредиторську заборгованість по розрахунках з контрагентом «Кредитна спілка «Аврора» станом 
на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року в сумі 308 тис. грн., яка включена до складу 
статті «Інші поточні зобов’язання» (Прим. 23).

Умовно -  позитивна думка.
На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Комунального підприємства 
Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго», відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах, фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2016 року та його фінансові результати і



рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Пояснювальний параграф.
Ми звертаємо увагу на Примітку 33 «Юридичні питання», де зазначено, що кредиторами 

подано до суду позови про стягнення з Комунального підприємства Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» заборгованості у сумі ЗО 696 тис. грн. У підприємства існує суттєва 
невизначеність, яка може, у разі, задоволення позовів судом, призвести до відтоку грошових 
коштів підприємства. Також, ми звертаємо увагу на той факт, що чистий рух коштів від 
операційної діяльності за 2016 рік, відображений в рядку 3195 Звіту про рух грошових коштів, 
має від’ємне значення у розмірі 57 545 тис. грн. За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року та 31 
грудня 2015 року, підприємство отримало суттєві операційні збитки у розмірі 52 238 тис. грн. та 
33 358 тис. грн., відповідно.

Ми звертаємо увагу також на Примітку 34 «Чисті активи Підприємства та інші фінансові 
показники», в якій зазначено, що основні фінансові коефіцієнти мають негативні значення. Крім 
того, звертаємо увагу на Примітку 15 «Статутний капітал» де зазначено, що станом на 31 грудня 
2016 року та 31 грудня 2015 року, розмір неоплаченого капіталу становить 36 669 тис. грн. та 
138 429 тис. грн., відповідно, що не відповідає п 4. Статті 78 Господарського Кодексу України.

Ці обставини вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під 
значний сумнів здатність підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, а 
отже, підприємство може бути не в змозі погасити свої зобов’язання при звичайних умовах 
ведення бізнесу.

Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги зазначені вище питання.

Директор
Аудиторської фірми «Надійність»

м. Вінниця

Н.Ф.Манько

26 травня 2017 р.



Додаток 1
до ГІаціоиалі.іют положенні! (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 ‘" ( і і и н ь и і  і ч і м о н і  д о  •|іпіансоиоі зм іню єм '

Ірт-мство Комуні».іьііс нідиршлігшо Вії.....цмсої міської ради "Нііінііцямісьісісіі.іоімісрго"
[торт він ни ц ька
пі і іаціино-правовн форма господарювання Комунальне підприємство
економічної діяльності Постачання нари. гарячої води ти кондиційованого повітря_________
•дня кількість працівників 1 880_____________________
|са. телефон вулиця 600-річчя. буд.13, м. Вініїнци. ВІННИЦЬКА обл.. 21100

Дата (рік. місяць, число) 
______ мЄЛРІЮ У

за КОАТУУ 
№ КОІІФ1 
за КВЕД

кодн
2017

З І
0101

26849 
0510100000 
----- 150-------

551650
піци виміру: тис. гри. бет десяткового ікака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форм;і 
гроіиопі показники якого наводяться в гривнях і копійками) 

їдено (зробиш позначку "у" у відповідній клітинці): 
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
міжнародними стнндаріимн фінансової звітності

1>а.іанс (ЗвН про фінансовий стан) 
нл 31 грудня 2016 р.

Форм а Л І1 Код »а ДКУД( 1801001

А К Т І !  11
Код

рядь-іі
На початок 

’шітного періоду
На к інец ь 

ЗВІТНОГО періоду
1 2 3 4

1. Необоротні актинії
Ьтеріальні актини 1000 597 577
імена царист ь 1001 1 434 1 528
сопичена амортизація 1002 837 951
вершені капітальні інвестиції 1005 64 735 68 145

опні тасоби 1010 190 714 309 499
тісна вартість 1011 323 920 464 384

ОС 1012 133 206 154 885
і иіншш нерухомість 1015 -

лнеші варіісіь інвестиційної нерухомості 1016 -
ос інвестиційної нерухомості 1017 -
осі рокові біологічні активи 1020 -

рвісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
(оничена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 • -
острогові фінансові інвестиції: 
обліковуюгься ш методом участі в капіталі 
іих підприємств 1030
і фінансові іннесіиції 1035 -
ос і рокоїш дебіт орська заборгованість 1040 І 1
рочені податкові активи 1045 • -
и 1050 - -
Ірочсні аквізнційні витрати 1060 - -
шок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
необоротні активи 1090 707
і о за розділом І 1095 256 1147 378 929

11. Оборотні П ІСН ІШ І

1100 17 060 20 712
ібничі запаси 1101 16 988 20 699
вершене ввробннцгво 1102 66 -
ва продукція ПОЗ - 11
Ж 1104 6 2
ні і біологічні акпшн 1110 * -
зиїн перестрахування 1115 • -
їй одержані 1120 - -
Орська заборі оваиіс іь за продукцію, товари. ро(к»іи. послуги 1125 50 792 80 528
О р ська заборгованість іа розрахунками: 
■їданими ав а н с а м и 1130 І 766 2 094
(Ріже том 1135 ?1 846 17 848
му числі з податку на прибуток 1136 138 138
торська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 • -
торська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 • -
іоточна дебіторська заборгованість 1155 22 830 55 709
ні фінансові інвестиції 1160 - -
та їх еквіваленти 1165 4 124 6 881

ЦІ 1166 1
ки її банках 1167 4 124 6 880
їй майбутніх періодів 1170 2 019 2 160
а перееірачовика у страхових резервах 11X0 -

числі н:
ікі.ч довтосірокоиих зобов’язань

11X1
'

ппч збитків або резервах належних виплат 1182 -
пах незароблених премій 1183 ’ ■



их с грахових резервах 1184 - -
І обороті активи 1190 8 750 23 8%

1195 139 187 209 828
III. Необоротні активи, утримувані для пролажу, ти групи вибуття 12011 - -

1ІІН 1300 395 234 588 757

Пасив Код
рядка

На ночиїок 
звітного періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

а/с гро випий (пайовий) капітал 1400 350 000 350 000
еки до неіаресотрованою с т а т н о ю  юиіпалу 1401 - *

пал у дооцінках 1405 - *

ртковий капітал 1410 94 117 137 6%
лйиий дохід 1411 - -
ОПИЧСНІ курсові різниш 1412 - -
ірвний капітал 1415 - -
озподілеиий прибуток (непокритий збиток) 1420 (108 579) (160 817)
плачений капітал 1425 ( 138 430 ) ( 36 670 )

учений капітал 1430 ( - ) ( * )
і резерви 1435 - -

оі <і за розділом 1 1495 197 108 290 209
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

прочені податкові зобов'язання 1500 - -
сійііі юбов'ямішя 1505 - -
Дострокові кредити банків 1510 2 880 8 157
і довгострокові зобов'язання 1515 63 964 56 659
тосі рокові забезпечення 1520 - -
іоеірокові іабсзнсчения витрат персоналу 1521 - -
•ове фінансування 1525 - -

олійня допомога 1526 - -
ІХОВІ резерви 1530 - -

му числі:
рв довгострокових зобов'язань

1531 "

рв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
ав незароблених премій 1533 - -

Страхові резерви 1534 - -

їтшіійні контракти 1535 • -

«вий фонд 1540 - -

>в на виплату джек-ноту 1545 - ■

і її за розділом II 1595 66 844 64 816
III. Поточні зобов'язання 1 забезпечений

икосірокові кредити банків 1600 4 000 -

елі видані 1605 - •

>чна кредигорська заборгованість за: 
««строковими зобов'язаннями 1610 7 588 9 595
міри, роботи, послуги 1615 79 046 161 900
(рахунками з бюджетом 1620 930 970
0\І\ числі 3 подаїку на прибуток 1621 - •
рахунками зі страхування 1625 1 727 678
(рахунками тоншій праці 1630 3 461 2 099
почне кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 17 869 29 212
ігочпа кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - - ‘
Почни кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
•точна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
очні забезпечення 1660 2 832 3 221
ди майбутніх періодів 1665 2 435 1 821
грочсні комісійні доходи від іісрссіряховиків 1670 * -

і поточні зобов'язання 1690 11 394 24 236
1695 131 282 233 732

IV. Іобов'яиніин, пов'язані і  необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та і рунами вибуття

1700 *

V. Чиста аартіс;^4^яЦї^мх»||ї |̂|г і̂р^ГА.аііоі о пенсійного фогИ? 1800 - -

“,с -------------------.У  /У -------- 1900 395 234 588 757

шик Бульбас ('ер і ііі Валерійовпч

кипи С>ухі алті

к
Л нсак Алла Борисівна

начисться в поряд] вновлсфому 

ві'на, н& &

і органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Піиірмімство Комунальне піл присмагло Вінницької міської ради 
"Вінппцнміськтеїілоенеріо"

Дата (рік, місяць, число) 
за СДРПОУ

КОДИ
2017 і 01

33126849

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
іа Рік 2016 р.

Форма N2 Код ча ДКУДІ 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За ліпш ій 
період

За аналогічннії 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 487 723 331 825
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передачі у  перестрахування 2012 - -
зміна ре зерву не зароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблешіх премій 2014 -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів.робіт. послуг) 2050 ( 574 193 ) ( 381 863 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 .

: збиток 2095 ( 86 470 ) ( 50 038 )
Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобоа язань

2105 -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
| зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
[ зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 51 207 59 387
І у  таму числі: 

дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

[ дохід від первісного визнання біологічних активів і 
[ сільськогосподарської продукції

2122 -

; дохід від використання коштів, вивільнених від 
і оподаткування

2123 - *

Адміністративні витрати 2130 ( 14 308 ) ( 12 877 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( 11066 ) ( 34 045 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 • "

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 ( 60 637 ) ( 37 573 )

Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - 21
Інші доходи 2240 9 227 5 464
Г у  тому числі:

Опхід від благодійної допомоги
2241 *

Фінансові емірати 2250 ( 652 ) ( 1 270 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 176 ) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -



Фінансовий результат ло опо іа і купання:
приб\ток 2290 . и

збиток 2295 ( 52 238 ) ( 33 358 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 ■

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 .

збиток 2355 ( 52 238 ) ( 33 3 5 8 . )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
...........................................  ........... .

С таття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені ку рсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу- асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - “

Інший суку п н и й  д о х ід 2445 - -
Іішініі сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибу ток, пов язаний з іншим суку пним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків  2350, 2355 та  2460) 2465 (52 238) (33 358)

III. ЕЛЕМ ЕН ТИ  ОПЕРАЦ ІЙНИХ ВИТРАТ

Н азва е т а п  і Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 495 667 295 400
витрати на оплату праці 2505 47 448 46 997
Відраху вання на соціальні заходи 2510 9 896 16 711
Амортизація 2515 22 352 20 394
нші операційні витрати 2520 22 048 50 553
Разом 2550 597411 430 055

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПР ИБУТКСШ ОСТІ А КЦ ІЙ

Н азва статті Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний 
період 

попереднього 

Iм!!'.'.............
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну  просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибутокі(збиток) на 
одну просту акцію В і 2615 • .

Дивіденди на о д н ^ ф ф т ^ Ш ^ ч ^ Ж ^ 2650 - -

Бульбас Сергій Ва.іерійович

Лисак Алла Борисівна

оаіна,’



Л ічи (рік. місяць, число)
Підприємство Комунальне пілпригмс гпо Вінницької міської ради "Піїїііііцяміськгсплоеіігрго" »и СДРІІОУ

(ииймснушшня)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2016 р.

Форма N3 Код -«і ДКУДІ 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попередньої?) року

1 2 3 4
1. Рух кош тів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 324 613 285 028
Повернення податків і зборів 3005 19 000 -
у тому числі податку на додану вартість 3006 19 000 -
Цільового фінансування 3010 175 478 111 814
Надходження від отримання субсидій, дотацій . з о н 174 801 110 509
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 28 926 16 801
Надходження від повернення авансів 3020 596 1 267
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 29 21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 887 921
Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, авторських 3045 - -
винагород
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 2 614 68 517
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 526 450 ) ( 462 588 )
Праці 3105 ( 42 707 ) ( 42 276 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 12 134 ) ( 18 768 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10 876 ) ( 5 016 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку- на прибуток 3116 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 3117 ( 3 ) ( - )
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 10 873 ) ( 5 016 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 955 ) ( 1 862 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( Ю ) ( 1 306 )
Витрачання на оплату' цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

( ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - )
Інші втрачання 3190 ( 16 556 ) ( 4 169 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -57 545 -51 616

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
-Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
оборотних а кти в і в 3205 - -
іадходження від отриманих:

відсотків 3215 - -
дивідендів 3220 - -
іадходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибу ття дочірнього підприємства та

3235іншої господарської одиниці - -
Інші надходження 3250 - -

2017 |01 [ЇЇГ 
33126849



витрачання на придбання: 
|)інансових інвестицій 3255 ( - ) )
«оборотних активів 3260 ( 34 479 ) )
Зиплати за деривативами 3270 ( - ) )
[итрачання на надання позик 3275 ( - ) )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
ншої господарської одиниці 3280

( ) )

нші платежі 3290 ( - )
-Інстий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -34 479 -

III. Рух коштів у результаті ф інансової діяльності 
Іадходжсння від: 
власного капіталу 3300 92 939 62 237
{̂ тримання позик 3305 36 192 6 873
Іадходження від продажу частки в дочірньому 
пдприємстві 3310 • .

нші надходження 3340 - -
витрачання на:
Іикуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Іогашення позик 3350 34 171 13 775
'плату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
витрачання на сплату' відсотків 3360 ( 562 ) ( 1 270 )
итрачаиня на сплату заборгованості з фінансової 
юенди

3365 ( '  ) ( - )

витрачання на придбання частки в дочірньому 
іідприємстві 3370

( ) ( )

витрачання на виплати нсконтрольованим часткам у 
іочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

нші аіатежі 3390 ( ‘ ) ( - )
ІІІСТІІҐІ рух коштів від ф інансової діяльності 3395 94 398 54 065

[іістнй рух грошових кош тів за звітний період 3400 2 374 2 449
1-------- —----- :................................................................. ........... .
алишок коштів на початок року 3405 4 124 734
шив зміни валютних ку рсів на залишок коштів 3410 383 941

алишок коштів на кін^дую ку У А 3415 6881 4 124

Керівник Бульбас Сергій Валсрійовнч

Голошиїй Л и сак  А лла Борисівна



Дати (рік. місяць, число)

ш н і л і с г н о  Комуни.її.не нідпрінмстно Вінницької міської ради іа ЄДРІІОУ 
"Віїиінинміськіеплоеиеріо" __________

(найменування)
Зніт про ііласшіИ капітал 

іа Рік 2016 р.
Форма №4 Код за ДКУД [ 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)

кап італ

К апітал 
у дооцін 

- ках

Додат
ковий

кап італ

Резер
вний

кап італ

Н ерозпо
д ілений

прибуток
(н еп окри 

тий
збиток)

д о 
п л а

чений
кап італ

Вилу
чений

кап італ

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
пишок нп початок

4000 350 000 . 94 133 . (108 496) (138 430) - 197 207

ригування:
іна облікової 
іітики 4005
правлення помилок 4010 - - (16) - (83) - - (99)

иі зміни 4090 - - - - - - - -

юриговяний зали- 
ік на початок року 4095 350 000 - 94 117 . (108 579) (138 430) - 197 108

стий прибуток 
иток) за звітний 
)іод 4100 (52 238) (52 238)

пий сукупний 
;ід за звітний 
•іод 4110
Ішнка (уцінка) 
5оротни\ активів 4111 - - - - . - - -

іцінка (уцінка) 
інсових інструментів 4112 . . . . . . . -

опичені курсові
ІШІ 4113 - . - . - - - -

Пса іншого сукупного 
аду асоційованих і 
іьних підприємств 4114
Іии сукупний дохід 4116 * • - • - - - -

іиоділ прибутку: 
плати власникам 
відсиди) 4200
5ямування прибутку
іареестрованого
Італу 4205
рахування до 
ервного капіталу’ 4210 - - ■ - - - - •

іа чистого прибутку, 
ежна до бюджету 
ювідно до 
.жодавства 4215
іа чистого прибутку 
ггворения 
ціальних 
нових) фондів 4220

К О Д І!

2017 01 01

33126849



іа чистого прибутку
Матеріальне
ючення
:ки учасників:
;ки до капіталу

ашення заборго- 
|сті з капіталу 
іучения капіталу 
уп акцій (часток) 
спродаж викуп- 
к  акцій (часток) 
лювання викупле- 
акцій (часток)

іення частки в

іісння номіналь- 
іртості акцій
зміни в капіталі

дбання (продаж) 
інтрольованої 
ки в дочірньому 
риємстві
м змін у капіталі
ішок на кінець

(36 670)137 696

)вний бухга

Бульбас С ергій  В алерійович

Л и сак  А лла Б орисівна



29.1 1.2000 N 302 (у редакції наказу Мініс і 
віл 28.10.2003 N 602)

ротна фінансів України

П ід п р и є м с т в о  К ом унальне підприє м ство  В інницької м ісько ї ради "  В іннн цям іськтен лоенерю "

Т е р и т о р ія  ВІННИЦЬКА 
О р ган  держ авного управління
О рган ізац ійн о-правова  форм а господарю вання Комунальне підприємство
Вид економ ічної діяльності Постачання пари, гарячої води га кондиційованого повітря

Однюшя виміру: тнс.грн. .. .. _
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за_____2016_____рік
форма -\е5 

І. Н ем атеріальн і активи_______

Д ата  (р ік , м ісяпь,число)
за С . (РПОУ 
за КОАТУУ 
за СПО ДУ 
за К О П Ф Г 
за КВЕД

2016
Коди

3 3 1 2 6 8 4 9
0 5 1 0 1 0 0 0 0 0

150
35.30

Код за , ІК> . І 1X01 (МІЧ

Групи
нематеріальних

акгивів

Права корисгування 
природними ресурсами
Права корисг>-вання 
майном
Права на комерційні 
позначення
Права на об'єкти 
промислової власност і
Авторське право та 
суміжні з ним права

Код
ряд-

Залишок на 
початок року

010

020

030

040

050

первісна
(пере

оцінена)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

49

Надійшло 
за рік

49

Переоцінка 
(дооцінка + 

уцінка -)
первісної
(переоці

неної)
вартості

накопи
ченої

аморти-
зації

Вибуло за рік

первісна
(переоці

нена)
вартість

накопи
чена

аморти
зація

Нарахо
вано 

амортиза
ції за рік

ю

Втрати 
від змен

шення 
корисності 

за рік,

11

Інші зміни іа 
рік

первісної
(перео
ціненої)
вартості

12

накопи
ченої 

аморі и-
заці’і

Залишок на 
кінець року

13

первісна
(перео
цінена)
вартість

14

накопи
чена

аморти
зація

49

15

49

060
Інші нематеріальні активи 070 1385 788 94 114 1479 902

Разом 080 1434 837 94 114 1528 951

УДВТЛ 090
І » рядка 080 графа 14

Із рядка 080 графа 5 
Із рядка 080 графа 15

вартість нематеріальних акіивів. щодо яких існуг обмеження права власності 
вартість оформлених у  заставу нематеріальних активів 
варіість створених підприємством нематеріальних актинів 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких істтус обмеження права власності

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)



у  і о ч у  Ч И С .І І04110 О ІД

1 М Й І -
ш с н н я
корис
ності

к ін е ц ь  р о к ) ' о д е р ж а н і з а  ф ін а н 
с о в о ю  о р е н д о ю

п е р е д а н і в  о п е р а 
т и в н у  о р е н д у  

первісна знос 
(церео- 
цінена) 
вартість

первісна
(пере

оцінена)
вартість

первіс
ної (ІІС- 
реоці-
пеноГ)

вартості

первісна
(пере

оцінена)
в а р г іс ії .

Ч Н О С первіс
ної (пе
реоці
неної) 
варго-

ііср в існ а
(пере

оцінена)
вартість

первісна
(перео
цінена)
вартість

чнос зносу чнос

Чсмс.іині ділянки
Інвестиційна
нерухомість

Капітальні витрати на 
поліпшення кмель 
Ьудннки, споруди та 
передавальні пристрої 
Машини га об.іаднання 
Транспорті часоби 
Інструменти, прилади, 
інвентар (меблі)
Тварини
К;ігаюрічні насадження 
Інші основні засоби 
ІІІОЛІОІСНІІІ ф о н д и  

Малоцінні необороіні 
матеріальні акіиви 
Тимчасові (нетитульні) 
споруди
І Іриродні ресурси
Інвентарна тара 
Предмети прокату
Інші необоротні 
матеріальні активи
Раюм

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 
нарі їсть основних тасобів, призначених для продажу

—  —  ОС,'°В,,НХ 3аСОбІВ‘>ТраЧС,гаХ унадіяж надзвичайних подій 
Вартість о _  засобш РЩ0 „ „ і  а ^

Г Н "  14 Шрт,СТ1 "~<™шй*оГ «пом ості, оціненої»  справедливою мртісш

І» рядка 260 ірафа 8 

Із рядка 260 і рафа 5

(263) 12887
(264) 44722 
(2641) Т
(265) Т
(2651)
(266)



1
Кшіітальне будівництво ------------------------

код
рядка

2
за рік

3

На кінець
- ________ рику _________

4
Придбання (виготовлення) основних засобів ----------- ----------------
Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів
1 Іридбання (ство|х.‘ння) нематеріальних активів ~  ~
Придбання (впрошувана) довгоецхікових біологічних активів "
ІНШІ “  Т  -----------—--------------------
Разом ------------ ------

290
300

310
320
330
340

132619
1246

95

133960

67748
397

68145

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Ф інансові інвестиції

Найменування показника На кінець року
иж іост рокові поточні

А. Фінансові інвестиції за методам 
участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 
дочірні підприємства 
спільну діяльність
Б. Інші Фінансові інвесінції в:
частки і паї у статутному капіталі 
інших підприємств

облігації

Разом (розд.А + розд.Б)

З рядка 1035 грі 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

З рядка 1160 єр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий етан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені.
•за собі цар і іс і ю (421)
за сира вед. шиою вартістю (422)

.та амортизованою собівартістю (423) 
Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)



Н а й м е н у в а н н я  п о к ій н и к а К о д
рядка

Доходи Витрати
1 2 3 4А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 1347 2121
Реалізація інших оборотних активів 460 781 767
Штрафи, пені, неустойки 470 1299 2414
Утримання об'єктів житлово-комунального 480 т
і соціально-культурного призначення

Інші операційні доходи і витрати 490 47780 5764
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 860
непродуктивні витрати і вті>ати 492 X 3726
Б. Доходи і витрати від участі в 
капіталі та інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну' діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і ви трати
Дивіденди 530 - X
Проценти 540 X 652
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і втрати 560 - -
Г. Інші доходи і він рані
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Пеоиераційиа курсова різниця 600 - -
Ьезоилатно одержані активи 610 5572 X
Списання необоротних активів 620 X 176
Інші доходи і витра ти 630 3655 -

Товарообмінні (бартерні) операшї з продукцією (товарами, роботами, послугами) 
Частка доходу від реелЬації продукції (юварів. робіт, послуг) іа товарообмінними 
(бартерними) конгракіами ч пов'язаними сторонами 
Ь рядків 540-560 ір. 4 фінансові витрат и. уключені до собівартості акі ній в

(631) -

(632) - %
(633)



1
рядки

2 3
Поточний рахунок у банку

640
650

1
6880

Інші рахунки в оанку (акредитив, чекові книжки) 660
1 ротові кошти в дорозі 670
Ьквівалснпги грошових конгтів 680 •

Разим 690 6881

З рядка 1090 ір. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 707

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень 
і ре«рвш

Код
рядка

'Залишок 
па иочаю к 

року

Збільшення за звіт, рік Використано 
у звітному 

році

Сторновано 
невикорнс- 
і ану су му у 

звітному 
році

Сума очікува
ного відшкоду

вання ви І раї 
іншою стороною, 

що врахована 
при оцінці за
безпечення

Залишок 
иа кінець 

року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахуван

ня

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення па виплату иілпусю к працівникам 710 2832 4683 - 4294 - 3221
Забезпечення наступних витрат на додаткове 

пенсійне забезпеченій
720

'
* * * -

Забезпечення наступних витрат на виконання 

і араніійних зобов'язань
730

'
* * *

Забезнечешія наступних ви їраг на реструктуризацію 740 - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання 

-юбов'язань щодо обтяжливих контрактів
750

'
* * - -

760 - - - • - -
770 - - - - - -

Резерв сумнівних боргів 775 15749 860 - - 2555 . МОЯ
Разам 780 1858 і 5543 - 4294 2555 - 17275



І Іаііменування показника
К од

рядка
Балансова вар
тість на кінець 

року

1 Ісрсоцінка за рік
збільшення чистої 

вартості реалізації * уцінка
1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 19326 - -

Купівельні напівфабрикати та комплекту ючі 
вироби

810 " - -

Палиію 820 27 6 - -
І ара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 44 - -
Запасні частини 850 6 8 6 - -
Матеріали сіліяькогосподарського 
призначення

800 ш • -

1 Іоточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 367 - -
Незавершене вироошщтво 890 - - • “
Готова продукція 900 11 - -
І оварн 910 2 - -
Разом 920 207 1 2 - -

Ь  рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою варт істю реалізації (9 2 1)
переданих у  переробку (922) 5 0 3 ?
оформлених в  заставу (923) ~
переданих на комісію (924) “

Лк'іиви на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) ~
З  рядка 120() гр. 4  Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу (926) ~

* визначається за н. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси1



Наймгн)ііання ін»ка шика
Код

рядки
Всього на у  т.ч. іа строками •іспогіїнснпа

ло 12 МІСЯЦІН в і ї  12 до 
18 МІСЯЦІ!!

від 18 до 
36 МІСЯЦІВ

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги

940 80528 69436 6813 4279

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 55709 55635 - 74

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 788
[з рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) 51673

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код
рядка

Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 15 .
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 75
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за 
якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980 -

XI. Будівельні контракти

Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Дохід за будівельними коїгграктами за звітний рік 1110 -

Заборгованість на кінець звітного року: 
валова замовників 1120 .
валова замовникам 1130 -
з аванси» отриманих 1140 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -



XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника

1 враховано ча тітний рік
Використано за рік - усього
н тому числі на: 
будівництво об'єктів
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
з них мапппіи та обладнання
придбання (стоореиня) нематеріальних активів
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

Код
рядка

1300
1310

1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317



Групи
біологічних

актнкіп

Код ро»
початок

«у надійшло
вибуло та рік нарахо

вано
втрати

від змен
вигоди

від
залишок на кінець залишок

надійшло 
за рік

зміни
вартості

зар ік

вибуло 
за рікка

псроісма
вартість

накопи
чена

амор
тизація

за рік первісна
вартість

накопи
чена 

«мер
ій  ищія

аморти
зації 
за рік

шення
корис
ності

віднов
лення
корис
ності

первісна
вартість

накопи
чена

амор
тизація

початок
Р«к>

на кінець 
року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ДОВІОС 1 рОКОВІ біологічні 
активи усього 

в тому числі: 1410
робоча худоба 1411 - - - - - - - . - . . т
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - . - . . 9 ..... и":....
оа іаю річш  насадження 1413 - - - - - - - - . _ ш

1414 - - - - - - - . . . _ т
інші довгострокові 
біологічні активи 1415 - - - . _ т .
ііоточиі біологічні активи -  
усього

в тому числі: 1420 X X X X
тварини на вирощуванні 
та відгодівлі 1421 - X . . X X т . X

•
біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 
(крім тварин на 
вирощуванні і а відгодівлі) 1422 X X X X

1423 * X - - X X - - - X - - - - .
інші поточні біологічні 
акі нви 1424 . X . _ X X . . X
Разом 1430 - * - - - - - - - - - - - - -

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 
І » рядка 1430 графа 6  і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних іа рахунок цільового фінансування 
залишкова вартість довгострокових біологічних акт ивів, первісна вартість 

поточних біологічних «киш ів і справедлива вартість біологічних акіивів. 
у ірачеиих унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 ф аф а  11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені
законодавством обмеження права власності

(1431)
(1432)



1 (айменувашія показника Код
Вартість

первісного
Витрати, по

в'язані 3 
біологічними 
Іісрсі ворсн- 

нями

Резул
первісно

ьтат віл 
го визнання Фінансовий результат

визнаним
дохід виграти

Уцінка Виручка від 
реалізації

Собівартість
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Продукція пі додаткові оіи. юі ічні активи
ріммпнніїїн на - усього 1500 - ( * ) - . . .

у тому числі:
зернові і зернобобові 1510 ( * ) ( - ) - - ( - ) .

з  них:
пшениця 1511 ( - ) - . ( - ) »
соя 1512 ( - ) ( - ) - - ( - ) . •

соняшник 1513 ( * ) - - ( * ) . •

ріпак 1514 ( - ) ( - ) - • ( * ) . •
цукрові буряки (фабричні) 1515 ( - ) • ( * ) - - ( - ) -

1516 • ( * ) - . ( * ) .
1517 ( - ) т ( * ) - - ( - ) -

ніша продукція рослинництва 1518 ( * ) ( -  ) - - ( - ) -

додаткові біаю іічні активи рослинництва 1519 ( * ) - - ( * ) -
Продукція та додаткові біологічні активи
і в и р іш и ти  ва - усього 1520 ( - ) - - ( - ) .

у тому числі:
приріст живої маси -  усього 1530 - - ( * ) .

з нього:
великої рога тої худоби 1531 ( - ) ( - ) - - ( * ) .

свиней 1532 ( - ) ( - ) - - ( - ) -
молоко 1533 ( * ) ( * ) - - ( * ) .
вовна 1534 ( * ) ( - ) - - ( * ) -
ІШЦЯ 1535 ( * ) ( * ) - - ( * ) -
інша нролукція тваринниціва 1536 ( - ) ( * ) - - ( - ) .
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 ( * ) ( - ) - - ( - ) -
продукція рибництва 1538 ( - ) ( * ) - - ( - ) -

1539 ( * ) ( * ) - - ( - ) -
< ілмт.коі оспо.іарсіжи продукти та
додаіконі оЦ ю гічні актини - риюм 1540 - < / О  ^  ) * ( * ) - - ( - ) - •
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КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

1. Загальна інформація.

Адреса Головного офісу Підприємства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, 
вулиця 600-річчя, будинок 13.

Звітна дата: станом на 31 грудня 2016 року.
Звітний період: 2016 рік.

Міська рада, як засновник Підприємства здійснює свої права щодо управління 
Підприємством безпосередньо через керівника Підприємства, який підзвітний міській раді, 
виконавчому комітетові та підпорядкований міському голові і департаменту енергетики, 
транспорту та зв’язку. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною 
діяльністю Підприємства є Генеральний директор Підприємства.

Підприємство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Підприємство:
Ключовим напрямком діяльності Підприємства є: виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії, яке орієнтовано переважно на надання послуг 
теплопостачання та гарячого водопостачання населенню м. Вінниця.

Основними покупцями продукції Підприємства є: населення міста Вінниці та 
організації і установи, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів.

Ще одним видом діяльності Підприємства є виробництво та постачання електричної 
енергії, ремонт та реконструкція системи опалення.

На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також важливих подій в 
розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось.

2. Операційне середовище, ризики та економічна ситуація.
Українська економіка знаходиться в затяжній кризі, ускладненій військовим 

конфліктом на сході України та анексією Кримського півострова. У 2015 році та в січні- 
лютому 2016 року зовнішні умови для розвитку української економіки в цілому залишалися 
несприятливими. Це було пов’язано з подальшим стрімким зниженням цін на світових 
товарних ринках та слабким зовнішнім попитом з боку торговельних партнерів. Однак із 
середини лютого 2016 року умови на світових товарних ринках суттєво змінилися -  тривала 
тенденція до зниження цін змінилася їх різким зростанням. З іншого боку, основними 
негативними ризиками прогнозу для економічного розвитку є можливе відновлення 
бойових дій на сході України, поглиблення падіння світових цін на сировинні товари, 
зменшення зовнішньої підтримки у випадку гальмування реформ та повне блокування 
українського експорту через територію Російської Федерації.

На скорочення реального ВВП за звітний період впливали також падіння 
внутрішнього попиту, спричинене, зокрема, зменшенням реальних доходів населення, та 
слабкий зовнішній попит. Основним галузям притаманне зниження обороту та обсягів 
виробництва.

Невизначеність у економічній та політичній сферах призвели до низького рівня 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій, що на тлі неспроможності приватного сектору 
рефінансувати борги призвело до дефіциту фінансового сектору. Сподівання щодо 
залучення іноземних інвестицій у 2016 році справдилися тільки частково, Україна 
отримувала лише незначне фінансування із-за кордону, в той час як іноземні інвестиції 
оминали Україну. Наразі реальний сектор економіки знаходиться під потрійним тиском 
згортання внутрішнього та зовнішнього попиту внаслідок промислової кризи, дорожнечі 
внутрішніх ресурсів і відсутності доступу до зовнішнього фінансування, розриву 
виробничих та логістичних ланцюгів, зокрема в енергетиці, металургії, хімії, що обумовило 
спад виробництва, а також фізично обмежило можливості щодо експорту національних 
товарів.

Стабілізація ситуації в Україні в значній мірі залежить від дій -уряду, спрямованих, 
насамперед, на вирішення військового конфлікту та проведення реформ у фінансовій,
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адміністративній, фіскальній та правовій системах країни. З цією метою уряд країни 
запроваджує жорсткі та непопулярні заходи, проведення яких може як позитивно, так і 
негативно вплинути на економіку України в цілому та на Підприємство зокрема.

Підприємство не може самостійно встановлювати ціни на свою продукцію на 
економічно обґрунтованому рівні, оскільки встановлення тарифів на комунальні послуги в 
значній мірі зарегульовано постановами НКРЕКП. Специфіка діяльності Підприємства 
потребує значної кількості енергоресурсів, які займають значну частину в собівартості 
реалізації. Через обставини, які склалися на енергоринку України, Підприємство не. має 
можливості впливати на закупівельну ціну енергоресурсів. Без державного врегулювання 
даних труднощів діяльності Підприємства, накопичення збитків Підприємства буде мати 
тенденцію до збільшення.

Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних 
умов на операції та фінансове становище Підприємства. Майбутні умови можуть 
відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких 
коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування 
буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

3. Основні принципи облікової політики.
При підготовці фінансової звітності використовувались принципи наведені нижче.
Загальні положення.
Метою фінансової звітності є представлення такої інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності і грошові потоки Підприємства, яка була б корисною для 
користувачів даної фінансової звітності.

Загальні принципи складання фінансової звітності:
Нарахування, зрозумілість, суттєвість, доцільність, надійність, справедливе 

представлення, нейтральність, обачність, повнота, співставність, превалювання суттєвості 
над формою.

Наявні обмеження при досягненні доцільності та надійності інформації: своєчасність, 
баланс між вигодами і затратами, баланс між якісними характеристиками.

В процесі підготовки фінансової звітності за П(С)БО використано функціональну 
валюту -  гривня України.

Склад фінансової звітності
Повний пакет фінансової звітності включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, 

Звіт про рух грошових коштів, Звіт про зміни у власному капіталі, стислий виклад суттєвих 
облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Організація бухгалтерського обліку.
Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію 

Підприємства, очолювану головним бухгалтером. В своїй роботі головний бухгалтер і 
співробітники бухгалтерії керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими 
посадовими інструкціями, що визначають розділ обов'язків і встановлюють ступінь 
відповідальності кожного співробітника.

Бухгалтерський облік Підприємства ведеться відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність», Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, інших нормативних актів, регламентуючих ведення бухгалтерського обліку в 
Україні.

Ведення бухгалтерського обліку.
При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій користуватися 

Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими 
Мінфіном (у частині, що не суперечить Міжнародним стандартам фінансової звітності).

Затвердити розроблений на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, робочий план рахунків із 
використанням рахунків першого, другого та третього порядків.
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Інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевіряються їх наявність, 
документальне підтвердження і стан та дається оцінка, визначається ефективність 
застосування окремих принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку і 
розробляються пропозиції щодо зміни окремих параметрів облікової політики на наступний 
звітний період (рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності 
Підприємства у період з 15 листопада до 30 грудня в обов'язковому порядку.

Інвентаризація каси Підприємства проводиться не рідше одного разу на квартал.
Установити межу суттєвості для:
- окремих об’єктів обліку із числа активів, зобов’язань та власного капіталу 

підприємства, - 5% загальної вартості активів, зобов’язань і власного капіталу відповідно;
- окремих видів доходів і витрат -  3% чистого прибутку (збитку) Підприємства;
- проведення переоцінки об’єктів основних засобів -  відхилення залишкової вартості 

від їхньої справедливої вартості на дату балансу більше 10%;
- статей фінансової звітності:
■ для статей балансу- 5  % підсумку балансу;
■для статей звіту про фінансові результати -  25 % фінансового результату від 

операційної діяльності;
■ для статей звіту про рух грошових коштів -  5 % суми чистого руху грошових коштів 

від операційної діяльності;
■для статей звіту про зміни у власному капіталі -  5 % розміру власного капіталу 

Підприємства.
Облік продукції, послуг, що виробляє Підприємство здійснювати за видами 

ліцензійної діяльності та з урахуванням груп споживачів даної продукції, послуги.
Бухгалтерський облік інших, крім ліцензованих, видів діяльності вести окремо від 

обліку ліцензованих видів діяльності.
Для обліку продукції за видами ліцензійної діяльності, затвердити наступний перелік 

номенклатурних груп:
• Теплова енергія населення;
• Теплова енергія установ, що фінансуються з бюджету;
• Теплова енергія суб’єктів господарювання;
• Теплова енергія релігійних організацій;
• Приєднане навантаження виробництва;
• Приєднане навантаження транспортування;
• Приєднане навантаження постачання.
Для обліку інших, крім ліцензованих, видів діяльності:
• Надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;
• Розподілення електроенергії (послуга зі спільного використання електричних 

мереж);
• Забір, очищення та постачання води (надання послуг з підвищення тиску холодної 

води, хімічне очищення води, постачання та водовідведення питної води для технологічних 
потреб споживачів);

• Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 
(надання послуг з розміщення обладнання базових станцій стільникового зв’язку);

• Технічні випробовування та дослідження (проведення гідропневматичної промивки 
внутрішньо будинкових систем опалення, послуги з контролю за якістю зварних з’єднань);

• Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання (хімічна 
промивка та ремонт водопідігрівачів, реконструкція теплових мереж, що не знаходяться на 
балансі Підприємства);

•Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах (видача технічних умов на від’єднання від системи 
централізованого опалення);
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• Надання послуг з проведення енергетичного аудиту;
• Інші види робіт (за умови реєстрації в НКРЕКП).
Принципи і методи відображення у бухгалтерському обліку окремих активів і 

господарських операцій.
Основні засоби.
Основними засобами вважати матеріальні активи, які передбачається утримувати для 

використання в процесі виробничої діяльності, надання послуг, здачі в оренду, здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій. Очікуваний строк корисного 
використання таких активів повинен бути більше одного року, а вартість понад 6000 
гривень.

Здійснювати визнання, облік та оцінку основних засобів відповідно до вимог 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби».

Строк використання основного засобу і допустимих строків нарахування амортизації, 
встановлюється рішенням виробничої комісії, при введені його в експлуатацію, але не 
менше терміну, визначеного Податковим кодексом України.

Об’єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його 
вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання 
активом згідно з вимогами рішення Вінницької міської ради 10.02.2012 р. № 664 «Про 
затвердження Порядку списання об’єктів комунальної власності територіальної громади м. 
Вінниці з балансів комунальних підприємств і організацій міської ради (крім бюджетних 
установ)».

З балансу Підприємства можуть бути списані будівлі, споруди, машини, обладнання, 
транспортні засоби та інше майно, що належать до основних засобів:

а) які прийшли в непридатність унаслідок фізичного зносу, аварії, стихійного лиха і 
інших причин;

б) морально застарілі;
в) у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією та технічним 

переобладнанням Підприємства, цехів або інших об'єктів.
При цьому майно, що належить до 03, підлягає списанню лише в тих випадках, коли 

відновити його неможливо або економічно недоцільно, а також коли воно не може бути в 
установленому порядку реалізовано або передано іншим підприємствам, організаціям, 
установам.

Визначення непридатності 03, неможливості або неефективності проведення їх 
відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання 
03 проводити комісіями, або сторонніми організаціями.

У тих випадках, коли обладнання списується у зв'язку з будівництвом нових, 
розширенням, реконструкцією та технічним переобладнанням діючих цехів та інших 
об'єктів комісії повинні перевірити відповідність призначеного до списання обладнання, 
передбаченому в плані розширення, реконструкції і технічного переобладнання діючих 
цехів (котелень, ЦТП), що затверджений вищестоящою організацією і зробити в акті на їх 
списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні 
для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації 03  
оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі 
та матеріали оприбутковуються, як вторинна сировина і здаються спеціалізованим 
підприємствам, які займаються збором та переробкою вторинної сировини.

Не проводити безоплатну передачу, списання і реалізацію техніки, апаратури та інших 
основних засобів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів, дорогоцінного 
каміння, що містяться в них.

Списання повністю амортизованих основних засобів з балансу Підприємства 
проводити в наступному порядку:

- вартість за одиницю (комплект) в розмірі до 5000 гривень - з дозволу керівника;



- вартістю за одиницю (комплект) в розмірі від 5 000 гривень до 10 000 гривень -  за 
погодженням Органу, до сфери управління якого належить Підприємство;

- вартістю за одиницю (комплект) з розмірі понад 10 000 гривень - за рішенням 
Виконавчого комітету міської ради.

Списання не повністю амортизованих основних засобів проводиться за рішенням 
Виконавчого комітету міської ради.

Збитки від ліквідації неповністю амортизованих основних засобів відносити на 
результати господарської діяльності Підприємства, за винятком випадків, коли інше 
передбачено чинним законодавством. Кошти отримані від реалізації необоротних активів 
(крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей (у т.ч. списаних), за здані у 
вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, 
використовують на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування 
зазначених металів на приймальні пункти, витрати на інші господарські потреби, на ремонт, 
модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та 
матеріальних цінностей, а також на інші видатки.

Одиницею обліку є окремий об'єкт.
Прийняти ліквідаційну вартість основних засобів для цілей амортизації рівною нулю.
Залишкова вартість основних засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією 

об'єкта основних засобів.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» 

Підприємством обрано метод (методи) нарахування амортизації основних засобів 
прямолінійний.

Переоцінку основних засобів, якщо їхня залишкова вартість відрізняється від 
справедливої вартості на дату балансу більше ніж на 10 °/о, проводити за наявності р іш е н н я  
власника майна (територіальна громада м. Вінниці').

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з
поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція, 
тощо), що веде до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від 
використання об'єкта.

Витрати, пов'язаних із поліпшенням та ремонтом об'єкта для підтримання його в
і  ' ! і( ' ' ' рооочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від

його використання, включається до складу витрат звітного періоду, у  порядку,
встановленому податковим законодавством.

Вартісну ознаку предметів, що належать до малоцінних необоротних матеріальних 
активів, встановлено у сумі до 6 000 гривень. Термін використання МНМА більше одного 
року. Облік МНМА ведеться пооб’єктно на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

Амортизацію за МНМА нараховувати у першому місяці використання об'єкта в 
розмірі 50 відсотків його вартості, яка амортизується, та решти 50 відсотків вартості, яка 
амортизується, у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) унаслідок 
невідповідності критеріям визнання.

Нематеріальні активи.
Відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи», Підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації 
нематеріальних активів. При цьому ліквідаційну вартість прирівнюємо до нуля.

Запаси.
Визнання, оцінку та облік товарно-матеріальних цінностей здійснювати відповідно до 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».
При відпуску запасів у виробництво, з виробництва, продажу та іншому вибутті, 

оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.
Оцінка кожної операції з вибуття запасів може здійснюватись за середньозваженою 

собівартістю діленням сумарної вартості таких запасів на дату операції на сумарну кількість 
запасів на дату операції.



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Організувати аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей таким чином за 
підрозділами:

- у бухгалтерії -  у кількісно-сумовому вимірі;
- на складах -  у кількісному вираженні.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, 

виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією 
оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними 
особами протягом строку їх фактичного використання.

За результатами інвентаризації запаси, які визначені такими, що не принесуть 
економічних вигод у майбутньому, вважати неліквідними і списувати в бухгалтерському 
обліку або продавати за цінами можливої реалізації.

Дебіторська заборгованість.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги 
включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої 
реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів для покупців електроенергії, послуг, матеріалів, 
іншої продукції, теплової енергії бюджетних установ та інших суб’єктів господарювання 
визначається за абсолютною сумою сумнівної заборгованості. За методом застосування 
абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі 
аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Величина резерву сумнівних боргів для категорії споживачів населення визначається 
шляхом застосування коефіцієнта сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності обчислювати за класифікацією заборгованості залежно від 
строків непогашення заборгованості. Для визначення коефіцієнта застосовувати суму 
заборгованості споживачів, які не сплачували за надані послуги більше 24 місяців.

Цільове фінансування з бюджету (дотації) на покриття фактичної вартості послуг 
теплопостачання над установленими тарифами визнавати дебіторською заборгованістю з 
одночасним визнанням доходу.

Зобовуязання.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», 

зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 
ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому унаслідок його погашення.

Довгострокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх 
теперішньою вартістю з урахуванням умов та виду зобов’язання.

Поточні зобов’язання відображаються за сумою погашення.
Створювати резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам Підприємства. 

Величину забезпечення розраховувати шляхом множення фактично нарахованої 
працівникам заробітної плати на коефіцієнт резервування, який обчислюється як 
відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового 
фонду оплати праці.

Дохід.
Дохід визнається і оцінюється згідно з вимогами Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 15 «Дохід».
Доходи Підприємства обліковувати за кожним видом ліцензійної діяльності окремо, 

відповідно до номенклатурних груп та з урахуванням груп споживачів послуг.
До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, нарахованих 

протягом поточного періоду, які будуть визначені у наступних звітних періодах.
Витрати.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», витрати 

відображаються у балансі одночасно із зменшенням активів або збільшенням зобов’язань,



в о

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітало фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
а у Звіті про фінансові результати -  одночасно з доходами, для отримання яких вони 
понесені.

Облік витрат на Підприємстві вести за видами ліцензійної діяльності та з урахуванням 
груп споживачів послуг.

Прямі витрати у бухгалтерському обліку за кожним видом ліцензійної діяльності 
Підприємства відображати на рахунку 231 «Основне виробництво», з виділенням окремих 
номенклатурних груп послуг та складом витрат у тарифі послуг (змінні, постійні).

Собівартість продукції формувати в розрізі номенклатурних груп та з урахуванням 
груп споживачів послуг.

До виробничої собівартості продукції включати: 
прямі матеріальні витрати:
- витрати на придбання палива (газу) та електричної енергії для технологічних потреб;
- витрати на придбання теплової' енергії в інших суб'єктів господарювання;
- витрати на транспортування теплової енергії іншими суб'єктами господарювання;
- витрати на холодну воду та водовідведення;
- інші прямі матеріальні витрати, пов'язані з використанням сировини, основних і 

допоміжних матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, 
напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення основного 
технологічного процесу, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта 
витрат;

- прямі витрати на оплату праці відповідно до Закону України "Про оплату праці";
- інші прямі витрати;
- внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників;
- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних 

активів виробничого призначення;
- інші прямі витрати, що включаються до виробничої собівартості і до складу яких 

включаються всі необхідні виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до 
конкретного об'єкта витрат.

змінні загальнеєиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати:
- витрати на управління виробництвом (оплата праці, та відрахування на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень 
апарату управління цехами, дільницями, тощо);

- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних 
активів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення;

- витрати на утримання, експлуатацію, ремонт, страхування, операційну оренду 
основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення;

- витрати на удосконалення технології та організацію виробництва;
- витрати на централізоване водопостачання, водовідведення, освітлення, 

дезінфекцію, дератизацію, вивезення сміття та інші заходи, пов'язані з утриманням 
виробничих приміщень;

- витрати на обслуговування виробничого процесу (витрати на оплату праці, 
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових 
відряджень виробничого персоналу, крім апарату управління цехів, витрати на здійснення 
технологічного контролю за виробничими процесами та якістю послуг);

- витрати на охорону праці, дотримання вимог техніки безпеки і охорону 
навколишнього природного середовища;

- витрати на пожежну і сторожову охорону об'єктів виробничого та 
загальновиробничого призначення, утримання санітарних зон;

- витрати, пов'язані із забезпеченням належного стану обладнання, виконанням 
ремонтно-налагоджувальних робіт, передбачених проектно-технічною документацією, 
освоєнням нових потужностей, що використовуються для виробництва, транспортування 
та постачання теплової енергії.



Змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати 
розподіляються між видами діяльності пропорційно прямим витратам з урахуванням витрат 
на збут (Додаток № 5 до наказу).

До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, 
спрямовані на обслуговування та управління Підприємством:

- витрати на оплату праці апарату управління Підприємством та іншого 
загальногосподарського персоналу;

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування апарату 
управління Підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

- інші витрати на утримання апарату управління Підприємством та іншого 
загальногосподарського персоналу (службові відрядження, підготовка і перепідготовка 
кадрів, використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, придбання 
канцелярських товарів, періодичних .професійних видань);

- амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних 
активів загальногосподарського використання;

- витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів 
загальногосподарського використання (ремонт, оренда, страхування майна, централізоване 
водопостачання, водовідведення, освітлення, охорона);

- витрати на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна, 
тощо);

- витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс, 
тощо);

- витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
- витрати, пов'язані із сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до 

виробничої собівартості;
- витрати на розв'язання спорів у судах;
- сплата податків і зборів;
- витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для потреб апарату 

управління Підприємством та іншого персоналу, залученого до обслуговування 
адміністративної інфраструктури.

До складу інших операційних витрат включаються витрати, пов'язані з операційною 
діяльністю з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, які не увійшли 
до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат.

До фінансових витрат включаються витрати на сплату відсотків за користування 
отриманими кредитами та інші витрати, пов'язані із запозиченнями, для провадження 
ліцензованої діяльності.

До складу витрат майбутніх періодів включаються витрати, які здійснені у звітному 
періоді, але підлягають віднесенню до витрат у майбутніх звітних періодах.

Розподіл прибутку Підприємства.
Облік розподілу прибутку (доходу) здійснювати відповідно до фінансового плану 

Підприємства, у порядку, наведеному у розділі IV Положення про порядок бухгалтерського 
обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів 
економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами 
державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 19 грудня 2006 року № 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 
2006 року за № 1363/13237 (із змінами).

Розподіл прибутку проводити наступним чином:
1. Здійснювати виплати до бюджету Вінницької міської ради як частину чистого 

прибутку у розмірах затверджених рішеннями міської ради.
2. Впроваджувати інвестиційну Програму Підприємства у розмірі 

затвердженому відповідною Постановою НКР КП.
3. Зараховувати на покриття збитків минулих періодів.
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Усі виплати працівникам, які не визначені установчими і розпорядчими документами 
Підприємства як такі, що виплачуються за рахунок прибутку, обліковуються відповідно до 
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам", затвердженого 
наказом Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10 листопада 2003 року за № 1025/8346 (із змінами), та 
включаються до складу витрат Підприємства.

Подання інформації за сегментами.
З метою формування інформації про доходи, витрати, фінансові результати, активи і 

зобов'язання звітних сегментів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 19 травня 2005 року № 412, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03 червня 2005 року за № 621/10901 (із змінами) (далі - Положення (стандарт) 29) 
визначити, що інформація у бухгалтерському обліку формується за наступними 
господарськими сегментами:

• Виробництво теплової енергії;
• Виробництво електричної енергії;
• Інша діяльність.
Податок на прибуток.
Відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов'язання обліковувати 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", 
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2001 року за № 47/5238 (із 
змінами).

Інформацію про відстрочені податкові активи та зобов’язання відображати у річній 
фінансовій звітності.

Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує 
вірогідність того, що наявність майбутнього податкового прибутку дозволить реалізувати 
відстрочені податкові активи або, якщо зможуть бути зараховані в зменшення існуючих 
відкладених податкових зобов'язань.

Виправлення помилок і зміни у  фінансових звітах.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок 

і зміни у фінансових звітах», виправлення помилок, допущених при складанні фінансових 
звітів у попередніх періодах, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого 
прибутку на початок звітного року.

Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, передбачає повторне 
відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

Облікова політика може змінюватися, тільки якщо змінюються статутні вимоги, 
вимоги органу, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо 
зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності 
Підприємства.

Події\ що відбулися після звітної дати. Керівництво Підприємства визначає 
порядок, дату підписання фінансової звітності і осіб, уповноважених підписувати звітність.

При складанні фінансової звітності Підприємство враховує події, що відбулися після 
звітної дати і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до П(С)БО 6.

Форми фінансової звітності Підприємство складає та подає фінансову звітність у 
формах, затверджених наказом Міністерства фінансів України за № 73 від 07.02.2013 року.

4. Істотні облікові судження та основні джерела невизначеності оцінок.
Застосування облікової політики Підприємством, викладеної у Примітці 3, вимагає 

від керівництва застосування професійних суджень, оцінок та припущень стосовно 
балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Оцінки та 
пов’язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на
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думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть 
відрізнятися від таких оцінок.

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати 
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий 
перегляд оцінки, якщо результат перегляду впливає на поточний або майбутній періоди.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені основні припущення 
стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок зроблених 
керівництвом на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони 
стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року.

Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості - 
Формування резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості 
базується на оцінці можливості зібрати непогашені суми. Під час оцінки резерву на 
покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості вимагається від керівництва 
застосування істотних суджень і беруться до уваги історія фактично понесених збитків, 
строки виникнення дебіторської заборгованості, конкретні факти та обставини клієнта, 
досвід з повернення платежів, а також зміни у загальнодержавних або місцевих умовах, які 
піддаються спостереженню і стосуються невиконання зобов’язань з виплати дебіторської 
заборгованості. Такі оцінки регулярно переглядаються Підприємством і у разі необхідності 
у них робляться коригування у звіті про прибутки та збитки за період, в якому про них стало 
відомо. Станом на 31 грудня 2016 року, поточна дебіторська заборгованість, яка є 
фінансовим активом відображена в балансі за чистою реалізаційною вартістю.

Зменшення корисності активів -  П(С)БО вимагають, щоб Підприємство здійснювало 
оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи існують будь-які ознаки того, що активи 
втратили свою вартість від зменшення корисності. У разі існування таких ознак 
Підприємство здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування відповідного активу для 
визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності 
мало місце). Оцінка факту наявності ознак щодо зменшення корисності станом на звітну 
дату, включно з аналізом внутрішніх та зовнішніх факторів, вимагає від керівництва 
застосування різних припущень. Жодного зменшення корисності основних засобів не було 
визнано Підприємством у будь-якому з періодів, включених до цієї фінансової звітності, 
оскільки знецінення груп активів, які генерують грошові потоки в цілому не відбувалось.

Строки корисної експлуатації основних засобів - Оцінка строків корисного 
використання об’єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних 
суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення 
строків корисного використання активів керівництво враховує способи очікуваного 
використання кожного активу, його моральний знос, фактичний знос та умови, в яких буде 
експлуатуватися цей актив. Зміна будь-якої з цих умов або оцінок призводить до 
коригування майбутніх термінів амортизації, що обліковується перспективно.

Чиста вартість реалізації запасів - У відповідності до П(С)БО 9 «Запаси», запаси 
відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: 
первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Під час оцінки чистої вартості 
реалізації запасів керівництво застосовує різні професійні судження та оцінки, враховуючи 
всю наявну інформацію, на підставі якої приймаються відповідні управлінські рішення.

На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку балансової вартості запасів. 
Будь-яких коригувань, з приводу зміни вартості запасів на звітну дату, Підприємство не 
проводило, резерв знецінення запасів не створювався із-за відсутності таких. Всі запаси, які 
обліковуються на балансі, оцінюються за первісною вартістю.

Можливість відшкодування відстрочених податкових активів - Відстрочені 
податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність того, що 
наявність майбутнього податкового прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові 
активи або, якщо зможуть бути зараховані в зменшення існуючих відкладених податкових
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зобов'язань. Підприємство на протязі 2016-2015 років отримало суттєві збитки від ведення 
господарської діяльності. Об’єкт оподаткування з податку на прибуток має від’ємне 
значення. В зв’язку з чим, тимчасові податкові різниці за 2016 та 2015 роки Підприємством 
не визначались.

Фінансова звітність в умовах гіперінфляції -  Порядок коригування фінансової 
звітності, яка оприлюднюється, з урахуванням кількісного показника кумулятивного 
приросту інфляції на рівні 100 і більше відсотків та загальні вимоги до розкриття інформації 
про неї у примітках до фінансової звітності визначається Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», затвердженим наказом Міністерства фінансів 
України від 28.02.2002 № 147 (далі -  П(С)БО 22). Аналізуючи сукупність якісних та 
кількісних характеристик стану економічного середовища в країні, ураховуючи тенденцію 
до зниження рівня інфляції в Україні (у 2015 році рівень інфляції становив 43,3 %, тоді як 
у 2016 році -  12,4 %), Методологічна рада з бухгалтерського обліку при Міністерстві 
фінансів України дійшла висновку, що підстави для коригування підприємствами 
фінансової звітності за 2016 рік згідно з П(С)БО 22 відсутні, та схвалила відповідні зміни 
до П(С)БО 22. В зв’язку, зі змінами внесеними Міністерством Фінансів України до П(С)БО 
22, Підприємство не застосовувало вимоги даного стандарту при складанні цієї фінансової 
звітності.

5. Нематеріальні активи.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інформація про рух нематеріальних активів 

була представлена таким чином:
(тис. грн.)

п  п  ІНШІ

І
Програмне

забезпечення
Дозволи та 

ліцензії
Інші

нематеріальні
активи

Всього

2 3 4 5 6
Балансова варт іст ь н а  п о ча т о к  2015  р о ку 593 128 12 733
Первісна вартість (+)
Амортизаційні відрахування на початок 2015 
року (-)
Надходження (придбання) (+)
Вибуття первісна вартість (-)
Амортизаційні нарахування за 2015 рік (-) 
Амортизаційні відрахування, вибуття (+)

1 195

(602)
10

(104)

196

(68)

(32)

33

(21)

(Ю)

1 424

(691)
10

(146)

Балансова  варт іст ь на  к інець 2015 р о к у  (на  
почат ок 2016 р о ку)

499 96 2 597

П ервісна вартість (+)
Амортизаційні відрахування на кінець 2015 
року (на початок 2016 року)(-) 
Н адходження (придбання) (+)
Вибуття первісна (Л іквідація) (-) 
Амортизаційні нарахування за 2016 рік (-) 
Амортизаційні відрахування, вибуття (+)

1 205

(706)
94

(80)

196

(ЮО)

(32)

33

(31)

(2)

1 434

(837)

94

(114)

Б а лансова  варт іст ь н а  к інець 2016 р о к у 513 64 - 577
П ервісна вартість (Собівартість) 
Амортизаційні відрахування на кінець 2016 
року

1 299

(786)
196

(132)
33

(33)
1 528

(951)

4

5
6
7
8

9

То
11

12
13
14
15 

_16
17
18 рої

Графа 6 рядків 9, 16 відповідають відповідним сумам статті «Нематеріальні активи» 
рядок 1000 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Повністю замортизовані активи -  до складу нематеріальних активів включені 
об’єкти, які повністю замортизовані, але продовжують використовуватись в господарській 
діяльності:



Первісна вартість станом на:
(тис. грн.)

31 грудня 2016
Програмне забезпечення 
Дозволи та ліцензії 
Інші нематеріальні активи 
Разом:

31 грудня 2015
618

34
33

519 
34 

• 23
685 576

Амортизаційні відрахування.
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2015 та 2016 роки, представлена таким

чином:

Відображено в складі 
Собівартості реалізації 
Адміністративні витрати 
Усього амортизаційних відрахувань:

За 2016 рік 
99 
15 

114

(тис. грн.) 
За 2015 рік  

119 
27 
146

6. Основні засоби.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інформація про рух основних засобів була 

представлена таким чином:
(тис. грн.)

2

3
4

5

6
7
8
9
10 
11

12

"ІЗ

14

15

16
17
18
19

20

Балансова вартість на початок
2015року:
Первісна вартість (+)
Знос на початок 2015 року(-) 
Надходження, в т.ч. капітальні інвестиції 
на модернізацію основних засобів (+) 
Інші переведення (внутрішні 
переміщення, первісна) (+)(-)
Вибуття первісна вартість (-)
Нараховано зносу за 2015 рік(-)
Вибуття за рахунок зносу (+)
Інші зміни знос)(+)(-)
Переоцінка
Балансова вартість на кінець 2015 року 
(на початок 2016 року):
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2015 року (на початок 
2016 року)
Надходження (придбання), в т.ч. 
капітальні інвестиції на добудову та 
модернізацію основних засобів (+) 
Вибуття первісна вартість (-)
Нараховано зносу за 2016 рік(-)
Вибуття за рахунок зносу (+)
Переоцінка
Балансова вартість на кінець 2016

ІКУ:
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2016 року (-)

а= -= 2ч в
иа

я  « Н X
I Iі  з
■5

о.Н

І! 
В шЕ 15 .5
2  я

63

ьі —  
=  X А■ 5 
*  .3  

В  О .8 і  
І  І

Всього:

4 5 6 8 9 10 12

119 840 63 841 1387 989 1 485 186 543

192 229 99 814 4 255 2 603 4 945 299 850
(72 389) (35 973) (2 868) (1 614) (3) (460) (113 307)

12 653 11 001 123 214 - 229 24 220

(132) (17) ;
(1) (150)

(10 000) (9 405) (458) (272) (1) (4 2 ) (20 248)
83 17 - - - 1 101
15 233 ; - - - 248

122 459 65 670 1052 931 - 602 190 714

204 750 110 798 4 378 2 817 4 1 173 323 920

(82 291) (45 128) (3 326) (1 886) (4) (571) (133 206)

60 935 72 257 10 6 690 - 1278 141 170

(137) (478) - (27) - (64) (706)
(10 146) (10 824) (247) (361) - (660) (22238)

136 341
;

20 - 62 559

173 247 126 966 815 7 253 - 1218 309 499

265 548 182 577 4 388 9 480 4 2 387 464 384
(92 301) (55 611) (3 573) (2 227) (4) (1169) (154 885)

Графа 12 рядків 12,20 відповідають відповідним сумам статті «Основні засоби» рядок 
1010 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Активи у  заставі - Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років, відповідно до Договору 
про відкриття кредитної лінії № 157/2010-Ю від 03.09.2010 року, первісна вартість активів 
у заставі становить 1 762 тис. грн. та 1 886 тис. грн., відповідно.

Фінансова оренда - Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років у Підприємства відсутні 
активи утримувані або передані на умовах фінансової оренди.

Повністю замортизовані активи -  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до складу 
основних засобів включені об’єкти, які повністю замортизовані, але продовжують 
використовуватись в господарській діяльності:

(тис. грн.)

Балансова вартість на кінець 2015 року 
(на початок 2016 року):
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2015 року (на початок 
2016 року)
Балансова вартість на кінець 2016

__ Року:
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2016 року (-)
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Всього:

4 5 6 8 9 10 12

- - - - - - -

17 096 18 751 2010 1276 1 - 39 134

(17096) (18 751) (2 010) (1 276) (1) - (39 134)

- - - - - - -

20 338 20 377 2 653 1 352 2 - 44 722
(20 338) (20377) (2 653) (1352) (2) - (44 722)

Оренда - Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інформація про основні засоби, 
отримані в операційну оренду, представлена таким чином:

Машини та 
обладнання

Транспортні
засоби Всього:

2016
Первісна вартість станом на 31 грудня 2016 року 835 2 039 2874
Строк оренди до 12 місяців до 12 місяців
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік: 1 941 822 2 763

2015
Первісна вартість станом на 31 грудня 2015 року 1 236 136 1372
Строк оренди до 12 місяців до 12 місяців
Сума майбутніх мінімальних орендних платежів за рік: 3 280 66 3 346

Амортизаційні відрахування .
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2016 та 2015 роки, представлена таким 

чином:
(тис. грн.) 

За 2016 рік За 2015 рік
22 186 20 254

160 139
6 1

Відображено в складі
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
Адміністративні витрати 
Інші витрати
Усього амортизаційних відрахувань: 22 352 20 394

7. Інші необоротні активи.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інформація про «Інші необоротні активи», 

представлена таким чином:



Залишок коштів в національній валюті на рахунках в ПАТ «Банк  ̂^
«Київська Русь» та ПАТ «Терра Банк»
Залишок коштів в іноземній валюті на розрахунках в ПАТ «Банк
«Київська Русь» ________
Разом обмежені у використанні: 707

(тис. грн.)

Назва активу 2016 2015

Графи 3,4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Інші необоротні активи» 
рядок 1090 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

До складу інших необоротних активів Підприємством станом на 31.12.2016 року, було 
віднесено грошові кошти обмежені у'використанні у зв’язку з тим, що:

Відповідно до постанови Правління НБУ від 16 липня 2015 р. № 460 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«КИЇВСЬКА РУСЬ» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
прийнято рішення від 17 липня 2015 р. № 138, «Про початок процедури ліквідації ПАТ 
«БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію 
банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА 
РУСЬ» та призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК 
«КИЇВСЬКА РУСЬ» строком на 1 рік з 17 липня 2015 року по 16 липня 2016 року включно.

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняла рішення від 
23 червня 2016 р. № 1085 відповідно до якого продовжено строки здійснення процедури 
ліквідації ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» на два роки до 16 липня 2018 року включно.

Правління Національного банку України прийняло постанову від 21.08.2014 № 518 
про віднесення ПАТ "ТЕРРА БАНК” до категорії неплатоспроможних.

Виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наступного робочого 
дня після прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до 
категорії неплатоспроможних запровадила тимчасову адміністрацію. Розглянувши 
пропозицію Фонду щодо ліквідації неплатоспроможного ПАТ "ТЕРРА БАНК”, Правління 
Національного банку України прийняло рішення про ліквідацію та відкликання банківської 
ліцензії ПАТ "ТЕРРА БАНК" з 24.12.2014.

8. Запаси.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років запаси були представлені таким чином:

(тис. грн.)

Ря
до

к

Перелік запасів
2016

Первісна
вартість

2015
Первісна
вартість

1 2 3 4
2 Сировина і матеріали 19 326 15 341

В. т.ч передані на переробку 5 526 5 035
3 Паливо 276 739
4 Будівельні матеріали 44 47
5 Запасні частини 686 520
6 Малоцінні та швидкозношувані предмети 367 341
7 Незавершене виробництво - 66
8 Готова продукція 11 -
9 Товари 2 6
10 Разом: 20 712 17 060

Графи 3,4 рядка 10 відповідають відповідним сумам статті «Запаси» рядок 1100 Звіту 
про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

9. Торгівельна дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років торгова дебіторська заборгованість була 

представлена таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015

Торгівельна дебіторська заборгованість
Поточна частина по довгостроковій дебіторській заборгованості 
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості 
Всього:

93 700

(13 172) 
80 528

66 459

(15 667)
50 792

Графи 3, 4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» рядок 1125 Звіту про фінансовий 
стан за відповідні звітні періоди.

Із загальної суми торгівельної дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 
року 74 878 тис. грн. або 79,91 % припадає на долю реалізації населенню. На частину даної 
заборгованості нараховано резерв сумнівних боргів в розмірі 7 649 тис. грн. (2015: 51 647 
тис. грн. або 77,71 % сума резерву 10 202 тис. грн.). Підприємство проводить претензійну 
роботу по стягненню зі злісних боржників заборгованості (Прим. 33).

10. Аванси видані.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років аванси видані були представлені таким чином:

(тис. грн.)
Рядок _________________________  2016 2015

Аванси видані постачальникам 2 094 1 766

Графи 3,4 рядка 2 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська заборгованість 
за виданими авансами» рядок 1130 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди. 
Зарік що закінчився 31 грудня 2016 року Підприємством було проведено часткове списання 
дебіторської заборгованості, яка мала ознаки безнадійності у сумі 792 тис. грн. (2015: 80 
тис. грн.).

11. Податки до відшкодування та передоплати за податками.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років податки до відшкодування та передоплати з 

податків були представлені таким чином:

Рядок
1 2
2 Податку на прибуток
3 Податок на додану вартість
4 Інші податки
5 Всього:

2016
(тис. грн.) 

2015

138 
17 703 

7

138 
31 701 

7
17 848 31 846

Графи 3,4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з бюджетом» рядок 1135 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні 
періоди.

12. Інша поточна дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інша поточна дебіторська заборгованість була 

представлена таким чином:



(тис. грн.)

Ря
до

к

2016 2015

1 2 3 4
2 По відшкодуванню за завданими збитками 72 72
3 По субсидіях 47 499 19 644
4 По пільгах 3 839 3 039
5 3 державними цільовими фондами 56 35
6 Позики 3 834 -
7 За нарахованими відсотками 62 -
8 Інша поточна дебіторська заборгованість 357 42
9 Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості (10) (2)
10 Разом: 55 709 22 830

Графи 3,4 рядка 10 відповідають відповідним сумам статті «Інша поточна дебіторська 
заборгованість» рядок 1155 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.
11 Дана заборгованість є результатом операцій по кредитному договору укладеному між КП 
ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», яке виступило у якості позичальника, та пов’язаною 
особою МКП «Вінницькій фонд муніципальних інвестицій». Залишок заборгованості 
станом на 31 грудня 2016 року становить 3 790 тис. грн.

13. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років грошові кошти та їх еквіваленти були 

представлені таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015
1 2 3 4
2 Грошові кошти в касі 1 -
3 Грошові на рахунках у банках в національній валюті 1 986 3 482
4 Грошові на рахунках у банках в іноземній валюті 4 894 642
5 Всього: 6 881 4 124

Графи 3,4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Гроші та їх еквіваленти»
рядок 1165 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Склад статтей звіту про рух грошових коштів.
За період, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років «Інші надходження» та «Інші

витрачання» Звіту про рух грошових коштів, представлені таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015
1 2 3 4
2 Інші надходження
3 Повернення позик від позичальників 2 100 1 700
4 Одержання відсотків по короткострокових позиках 459 -
5 Одержано субвенцію з бюджету по договору переуступки боргу - 66 265
6 Інші розрахунки 55 552
7 Всього: 2 614 68 517

8 Інші витрачання
9 Видано позик пов’язаним особам 3 790 -
10 Видано позик 2 100 1 700
11 Відображення грошових коштів, відносно яких існує обмеження 7071 1 щодо використання у складі «Інших необоротних активів»
12 Розрахунки за судовими процесами 1 302 784
13 Розрахунки по договорах про відступлення права вимоги 4 700 -
14 Розрахунки з підзвітними особами 122 87
15 Інші витрачання 3 835 1 598
16 Всього: 16 556 4 169



Графи 3, 4 рядків 7, 16 відповідають відповідним сумам статтей «Інші надходження» 
та «Інші витрачання» рядки 3095, 3190 Звіту про рух грошових коштів за відповідні звітні 
періоди.

^ За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року Підприємством було видано позик 
пов’язаній особі у сумі 94 686 тис. грн. Повернення позики від пов’язаної особи, за рік що 
закінчився 31 грудня 2016 року становить 90 896 тис. грн. (Прим. 32).

14. Інші оборотні активи.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до складу даної статті балансу віднесено суму 

нарахованих податкових зобов’язань з ПДВ по першій події, згідно п.п. а п. 187.1 ст. 187 
Податкового Кодексу України, на суму отриманих авансових платежів за товари, роботи, 
послуги, які на кінець звітного періоду не відвантажені покупцям та податковий кредит 
щодо якого існує обмеження щодо використання.

15. Статутний капітал.
Станом на 31.12.2016 року, згідно статті 5 Статуту КП ВМР 

«Вінницяміськтеплоенерго» (нова редакція), затвердженого рішенням Вінницької міської 
ради від 25.03.2016 року № 196, розмір Статутного капіталу становить 350 000 000,00 
(триста п’ятдесят мільйонів гривень, 00 копійок). Станом на 31 грудня 2016 року 
неоплачений капітал Підприємства складає 36 669 690,78 грн., або 10 ,48 % від розміру 
статутного капіталу.

16. Довгострокові кредити банків.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років довгострокові кредити банків були 

представлені таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015

Довгострокові кредити банків в національній валюті
Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 8 157 2 880
Поточна частина по довгострокових зобов’язаннях в , .  , ,
іноземній валюті

5 Всього довгострокові кредити банків: _______ 8 157 _______ 2 880_______
Графи 3,4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Довгострокові кредити 

банків» рядок 1510 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до довгострокових кредитів банку було 

віднесено заборгованість по кредитах в іноземній валюті, відповідно до договору про 
субкредитування № 13010-05/99 від 20 листопада 2014 року укладеного між Міністерством 
фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Вінницькою міською радою та 
Комунальним підприємством Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго» про 
використання Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та 
розвитку (Угода про позику «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого 
теплопостачання України») № 83 87-11А від 26 травня 2014 року, та договору про 
субкредитування № 13010-05/100 від 20 листопада 2014 року, укладеного між 
Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Вінницькою міською 
радою та Комунальним підприємством Вінницької міської ради 
«Вінницяміськтеплоенерго» про використання Позики, що надається Україні Міжнародним 
банком реконструкції та розвитку (діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
технологій) (Угода про позику «Підвищення енергоефективності в секторі 
централізованого теплопостачання України») № ТРОЇ6327 від 26 травня 2014 року.

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років, процентні ставки по 
довгострокових банківських кредитах представлені наступним чином:

2016 2015

Довгострокові банківські кредити в доларах США 0,86% 0,86%

Довгострокові банківські кредити в доларах США 0,75% 16,73%

17. Інші довгострокові зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інші довгострокові зобов’язання були 

представлені таким чином:
(тис. грн.) 

2016 2015Рядок

Довгострокова заборгованість по договорах про 
відступлення права вимоги в національній валюті 
Поточна частина по довгострокових зобов’язаннях в 
національній валюті
Довгострокова заборгованість по кредитному договору 
в іноземній валюті, Євро
Поточна частина по довгострокових зобов’язаннях в
іноземній валюті, Євро
Всього довгострокові кредити банків:

3 4

61 565 66 265

(8 553) (6 627)

4 689 5 287

(1 042) (961)

56 659 63 964

Графи 3,4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Інші довгострокові 
зобов’язання» рядок 1515 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до Інших довгострокових зобов’язань в 
національній валюті було віднесено заборгованість по договорах про відступлення права 
вимоги № 2 від 17 грудня 2015 року та № 3 від 24 грудня 2015 року укладених між КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго», КП «Вінницяоблводоканал» та Департаментом житлово- 
комунального господарства, енергетики та інфраструктури Вінницької обласної державної 
адміністрації. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до Інших довгострокових зобов’язань 
в іноземній валюті було віднесено заборгованість по кредитному договору від 16 грудня 
2013 року укладеного між «Північною екологічною фінансовою корпорацією» та 
Комунальним підприємством Вінницької міської ради «Вінницяміськтеплоенерго».

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років, процентні ставки по інших 
довгострокових зобов’язаннях представлені наступним чином:

2016 2015

По договорах про відступлення права вимоги в національній 
валюті
По кредитному договору в іноземній валюті, Євро

- -

6% 6%

18. Короткострокові кредити банку.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років короткострокові кредити банків представлені 

таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015

Короткострокові кредити банків (від 6 до 12 міс.) в _ 2 500
національній валюті
Кредити банків в національній валюті (овердрафт) - 1 500
Кредити банків в іноземній валюті
Всього: -_________  _______ 4 000



Графи 3,4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Короткострокові кредити 
банків» рядок 1600 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Станом на 31 грудня 2015 року до короткострокових кредитів банку в національній 
валюті було віднесено заборгованість по кредитному договору № 157/2010-Ю від 
03.09.2010 року укладеному між ПАТ «Банк «Київська Русь» та КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго».

За рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років процентні ставки по 
короткострокових банківських кредитах представлені таким чином:

2016 2015
Короткострокові банківські кредити в гривнях _______ 22 %_______  _______22 %_______

19. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями представлена таким чином:

(тис. грн.) 
2016 2015Рядок

Поточна частина по довгострокових зобов’язаннях в національній 
валюті по договорах про відступлення права (прим. 18)
Поточна частина по довгострокових зобов’язаннях в іноземній валюті,
Євро «Північна екологічна фінансова корпорація» (прим 18.)
Разом: 9 595 7 588

8 553 6 627

1 042 961

Графи 3,4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями» рядок 1610 Звіту про фінансовий стан за відповідні 
звітні періоди.

20. Торгова кредиторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років торгова кредиторська заборгованість була 
представлена таким чином:

(тис. грн.) 
2016 2015Рядок

Торгівельна кредиторська заборгованість в національній валюті 161 900 79 046 
Торгівельна кредиторська заборгованість в іноземній валюті _______ -_______________ -
Всього: 161 900 79 046

Графи 3,4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Поточна заборгованість за 
товари, роботи, послуги» рядок 1615 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

Із загальної суми кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 
31 грудня 2016 року 123 253 тис. грн. або 76,12 % (2015: 63 278 тис. грн. або 80,07%) 
припадає на долю основного постачальника енергоносіїв ПАТ «НАК «Нафтогаз України». 
В зв’язку з несвоєчасно проведеними розрахунками з даним контрагентом сума 
кредиторської заборгованості може бути збільшена (Прим. 33).

21. Податки до сплати.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років податки до сплати, були представлені таким чином:

(тис. грн.)
Рядок

1
2016 2015

А г

2 Податок з доходів фізичних осіб 601 656



У З

Військовий збір 45 61
Акцизний податок 4 4
Інші податки та платежі 320 209
Всього: 970 930

Графи 3,4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Поточна заборгованість за 
розрахунками з бюджетом» рядок 1620 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні 
періоди.

22. Кредиторська заборгованість за одержаними авансами.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами була представлена таким чином:
(тис. грн.) 

2016 2015Рядок
1

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами:
В національній валюті 29 212 17 869
В т.ч. заборгованість по субсидіям (населення) 24 906 16 747
В іноземній валюті _______________ - ______________
Всього: 29 212 17 869

Графи 3, 4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Поточна кредиторська 
заборгованість за одержаними авансами» рядок 1635 Звіту про фінансовий стан за 
відповідні звітні періоди.

23. Інші поточні зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років інші поточні зобов’язання були представлені 

таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015
1 2 3 4
2 Нараховані податкові зобов’язання 18 865 10 405
3 По договорах відступлення права вимоги 4 070 -
4 Податковий кредит з податку на додану вартість 368 160
5 Профспілкові внески 177 127
6 За штрафними санкціями 106 -
7 За розрахунками з підзвітними особами 3 1
8 За розрахунками з кредитною спілкою 308 308
9 Інші 339 393
10 Всього: 24 236 11 394

Графи 3, 4 рядка 10 відповідають відповідним сумам статті «Інші поточні 
зобов’язання» рядок 1690 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.

24. Відстрочені податкові активи/зобов'язання та витрати з податку на прибуток.
Відповідно до облікової політики Підприємства, відстрочені податкові активи 

відображаються тільки в тому випадку, якщо існує вірогідність того, що наявність 
майбутнього податкового прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи 
або, якщо зможуть бути зараховані в зменшення існуючих відкладених податкових 
зобов'язань. Підприємство на протязі 2015-2016 років отримало суттєві збитки від ведення 
господарської діяльності. Об’єкт оподаткування з податку на прибуток має від’ємне 
значення. В зв’язку з чим, тимчасові податкові різниці за 2016 та 2015 роки Підприємством 
не визначались.
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25. Поточні забезпечення.
Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років поточні забезпечення, були представлені 

наступним чином:
(тис. грн.)

Рядок Назва резерву 2016 2015

Резерви під забезпечення виплат відпусток персоналу
Інші
Разом:

З 221 2 832

3 221 2 832
Графи 3, 4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Поточні забезпечення» 

рядок 1660 Звіту про фінансовий стан за відповідні звітні періоди.
Нарахування (використання) резервів за рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 

років представлено наступним чином:

(тис. грн.)
Резерви під Резерв на покриття збитків

забезпечення виплат від знецінення дебіторської Всього:
відпусток персоналу заборгованості

На 1 січня 2015: - 13 765 13 765
Нарахування 8 471 1 984 10 455
Використання, сторнування (5 639) - (5 639)
На 31 грудня 2015: 2 832 15 749 18 581
Нарахування 4 683 860 5 543
Використання (4 294) (2 555) (6 849)
На 31 грудня 2016: 3 221 14 054 17 275

26. Дохід від реалізації.
Дохід від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, були 

представлений таким чином:
Рядок 2016 2015

Дохід від реалізації теплової енергії 
Дохід від транспортування теплової енергії 
Дохід від постачання теплової енергії 
Дохід від послуг з опалення та постачання 
Дохід від реалізації електроенергії 
Інші доходи від реалізації 
Разом:

112616
7 023 

59
357 914 

1 190
8 921

112 844 
6718 

57 
205 140 

326 
6 740

487 723 331 825

Графи 3,4 рядка 8 відповідають відповідним сумам статті «Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)» рядок 2000 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні 
періоди.

27. Собівартість реалізації.
Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років, була 

представлена таким чином:
(тис. грн.)

Рядок

Матеріальні витрати: 
в т.ч. собівартість товарів 
в т.ч. собівартість газу 
в т.ч. електроенергія покупна 
Заробітна плата 
Єдиний соціальний внесок 
Амортизація

2016 2015
3 4
479 764 295 729

1 334 1 457
456 553 247 491

12 430 16 922
43 207 40 406

_ 9 350 14 400
22 187 20 188
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року

Витрати на утримання абонентської служби та послуги 7 034 4 762банків з приймання і перерахування коштів споживачів
6 Інші 12 651 6 378
7 Всього: 574 193 381 863

Графи 3, 4 рядка 7 відповідаю ть відповідним сумам статті «С обівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)» рядок 2050 Звіту про сукупний дохід  за відповідні звітні
періоди.

28. Адміністративні витрати.
А дміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та  2015 років, були

представлені таким  чином:
(тис. грн.)

Рядок - 2016 2015
1 2 3 4
2 Матеріальні витрати: 992 870
3 Заробітна плата1’ 8 008 6 990
4 Єдиний соціальний внесок1’ 1 626 2444
5 Послуги сторонніх організацій 1 395 925

В т.ч. юридичні послуги 1 037 415
6 Витрати по податках 836 723
7 Судові витрати 474 289
8 Витрати на ремонт і технічне обслуговування 266 173
9 Витрати по операційній оренді 212 -
10 Амортизація 160 139
11 Витрати на розрахунково касове обслуговування 141 165
12 Витрати на відрядження 106 63
13 Послуги зв’язку 62 61
14 Інші витрати 30 35
15 Всього: 14 308 12 877

Графи 3,4 рядка 15 відповідаю ть відповідним  сумам статті «А дм іністративні витрати»
рядок 2130 Звіту про сукупний дохід  за  відповідні звітні періоди.

} В итрати на винагороди вищ ом у управлінському персоналу за  роки, які закінчилися
31 грудня 2016 та  2015 років, вклю чали зарплату та  пов'язані з нею  витрати вищого
управлінського персоналу в кількості 12 осіб (2015: - 10 осіб), та  були представлені
наступним чином:

(тис. грн.)
2016 2015

Заробітна плата 1 649 1 173
Премії і бонуси - -
Єдиний соціальний внесок 363 407
Разом: 2 012 1 580

29. Склад інших операційних доходів та витрат.
Інші операційні доходи та витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 

років, були представлені таким чином:
(тис. грн.)

* 2016 2015

в* Сума Сума Сума Сума
доходу витрат доходу витрат

1 2 3 4 5 6
2 Реалізація оборотних активів 781 767 349 274
3 Курсові різниці 1 347 2 121 1 826 3 493
4 Штрафи, пені 1 299 2414 461 23 029
5 Врегулювання кредиторської заборгованості 10 - 50



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Врегулювання дебіторської заборгованості
Дохід від безкоштовно отриманих оборотних активів

Державні субсидії
Відсотки банку по залишках на рахунках 
Інші відсоткові доходи (позики)
Втрати поза межами норм природного убутку 

Інші
Всього інші операційні доходи 

Всього інші операційні витрати

2 628 - - -
40 038 - 6 192 -

- - 50 267 -
29 - 21 -

459 - - -

- 3711 - 3 134
4616 2 053 221 4 115

51 207 59 387

11066 34 045

Графи 3, 5 рядка 13 відповідають відповідним сумам статті «Інші операційні доходи» 
рядок 2120 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди. Графи 4, 6 рядка 14 
відповідають відповідним сумам статті «Інші операційні витрати» рядок 2180 Звіту про 
сукупний дохід за відповідні звітні періоди.

ЗО. Фінансові витрати та фінансові доходи.
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років фінансові доходи/витрати 

представлені таким чином:
(тис. грн.)

Рядок 2016 2015

Надходження відсотків за депозитними рахунками
Всього інші фінансові доходи _______ :________ ________ 11—
Витрати по кредитах (Прим 18,19) 652 1 270
Всього фінансові витрати 652 1 270_
Графи 3, 4 рядка 3 відповідають відповідним сумам статті «Інші фінансові доходи» 

рядок 2220 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди. Графи 3, 4 рядка 5 
відповідають відповідним сумам статті «Фінансові витрати» рядок 2250 Звіту про сукупний 
дохід за відповідні звітні періоди.

31. Інші доходи та інші витрати.
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 та 2015 років інші доходи та витрати 

представлені таким чином:
Рядок _______________ ______________

Дохід визнаний у сумі пропорційній нарахованій
амортизації безкоштовно отриманих необоротних активах
Дохід від оприбуткування основних засобів
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів від
ліквідації основних засобів
Всього інші доходи:
Списання необоротних активів 
Всього інші витрати:

2016 2015
3 4

5 572 4 544

1 955 -

1 700 920

9 227 5 464
176 -

176 -

Графи 3, 4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Інші доходи» рядок 2240 
Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди. Графи 3, 4 рядка 7 відповідають 
відповідним сумам статті «Інші витрати» рядок 2270 Звіту про сукупний дохід за відповідні 
звітні періоди.

32. Операції з пов’язаними сторонами.
Операції Підприємства зі своїми пов’язаними сторонами за роки, що закінчилися 3 1 

грудня 2016 та 2015 років, були представлені таким чином:



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
__________________________________________________________________________________________ Тис. грн.

Рік

Дохід від реалізації Позики
Придбання 

товарів, 
робіт, послуг

Г отової 
продукції, 
товарів, 

матеріалів

Надання
послуг

Інше
(пільги,

субсидії)
Повернення Видача

2016 71 904 135 208 272 90 896 94 747 3 203
2015 68 136 91 327 - - 1 237

Дохід від реалізації готової продукції пов’язаним сторонам включала здебільше 
виручку від реалізації готової продукції, виробленої Підприємством. Операції з продажу 
пов’язаним сторонам проводилися на ринкових умовах або згідно регульованих тарифів.

Операції придбання сировини та матеріалів від пов’язаних сторін не проводилися. 
Придбання послуг від пов’язаних сторін, головним чином, включали послуги прибирання 
території, послуг з прийому платежів від населення, вивозу твердих відходів, технічного 
нагляду та інші.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років непогашені залишки за операціями з 
пов’язаними сторонами були представлені таким чином:

Тис, грн.

Рік

Чиста реалізаційна 
вартість торгової та 
іншої дебіторської 

заборгованості

Аванси
отримані

Аванси
сплачені Позики

Торгова та інша 
кредиторська 

заборгованість

2016 51 673 100 4 3 851 88
2015 20 634 883 - - 564

33. Юридичні питання. Під час звичайної господарської діяльності Підприємство 
виступає стороною судових процесів та спорів. Керівництво вважає, що остаточний розмір 
зобов’язань, які можуть виникнути внаслідок цих судових процесів або спорів, не матиме 
істотного впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності Підприємства.

В своїй господарській діяльності Підприємство приймає участь у судових процесах з 
недобросовісними контрагентами, з метою недопущення збитків в господарській 
діяльності. Станом на 31 грудня 2016 року юридичним відділом Підприємства було подано 
позовних заяв та заяв про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі 
споживачів послуг:

-  мешканців міста Вінниці за фактично надані послуги з централізованого опалення 
та гарячого водопостачання у загальній кількості -  592 заяви на загальну суму 5 603 тис. 
грн.

-  Юридичних осіб міста Вінниці за фактично надані послуги з централізованого 
опалення та гарячого водопостачання на суму 2 343 тис. грн.

Станом на дату затвердження фінансової звітності КП ВМР 
«Вінницяміськтеплоенерго» має ряд незавершених судових процесів які, якщо вони будуть 
задоволені, потребуватиме значного відтоку ресурсів Підприємства, а саме:
- За позовом від ПАТ «Вінницягаз» сума можливого стягнення становить 27 649 тис. грн.
- За позовом від ДП «НАК «Нафтогаз України» сума можливого стягнення становить 3 047 
тис. грн.

34. «Чисті активи Підприємства та інші фінансові показники».

Станом на 31 грудня 2016 року чисті активи Підприємства становлять 290 209 тис. 
грн. або 82,92 % розміру статутного капіталу. Станом на 31 грудня 2015 року 197 108 тис. 
грн., або 56,32 % розміру статутного капіталу.



■

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року 
Фінансовий аналіз.
Значення показників.

Показник Розрахунок На
01.01.2016

На
31.12.2016 Примітка

1 2 3 4 5

Коефіцієнт покриття Рядок 1195 / Рядок 
1695 1,06 0,90

Вимірює здатність організації 
погашати свої борги за рахунок 

наявних активів. Характеризує ту 
частину активів, яка піде на 

покриття поточних зобов'язань.

Коефіцієнт поточної 
(швидкої) ліквідності

(Рядок 1195 - Рйдок 
1100)/ Рядок 1695 0,93 0,81

Характеризує здатність компанії 
погашати поточні 

(короткострокові) зобов'язання за 
рахунок грошових коштів, коштів 

на розрахункових рахунках, 
короткострокових фінансових 

вкладень, а також 
короткострокової дібіторської 

заборгованості.

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності

(Рядок 1165 + Рядок 
1160) / Рядок1695 0,03 0,03

Характеризує здатність компанії 
погашати поточні 

(короткострокові) зобов'язання за 
рахунок грошових коштів, коштів 

на розрахунковий рахунках і 
короткострокових фінансових 

вкладень

Власні оборотні кошти 
(чистий оборотний 
капітал)

Рядок 1195 - Рядок 
1695 7 905 (23 904)

Характеризує частину оборотних 
коштів, сформованих за рахунок 

власних джерел. Визначається, як 
різниця поточних активів і 

поточних зобов'язань 
підприємства

Коефіцієнт автономії Рядок 1495 / Рядок 
1900 0,50 0,49 Характеризує питому вагу 

власних коштів у валюті балансу.

Коефіцієнт фінансування 
(фінансової стійкості)

Рядок 1495/ 
(Рядок 1595 + Рядок 

1695)
0,99 0,97

Визначається відношенням 
власних джерел до позикових 

коштів підприємства

Питома вага
довгострокових позикових 
коштів у капіталі

Рядок 
1595/Рядок1495 * 

100%
33,91 22,33

Визначається відношенням 
розміру довгострокових 

зобов'язань підприємства до 
величини його капіталу

Питома вага поточних 
зобов'язань у капіталі

Рядок 1695/Рядок 
1495 * 100% 66,60 80,54

Визначається відношенням 
розміру поточних зобов'язань 

підприємства до величини його 
капіталу

Коефіцієнт забезпеченості 
власними оборотними 
засобами

(Рядок 1195 -  Рядок 
1695)/1695 0,06 (0,10)

Визначається відношенням 
власних оборотних коштів до 
розміру поточних зобов'язань 

підприємства

Коефіцієнт маневреності 
власного капіталу

(Рядок 1195 -  Рядок 
1695)/Рядок 1495 0,04 (0,08)

Визначається відношенням 
розміру власних оборотних 
коштів до розміру власного 

капіталу підприємства

Коефіцієнт оборотності 
активів

Рядок 2000/ ((Рядок 
1300 на поч. + Рядок 

1300 на кінець)/2)
0,96 0,99

Визначається відношенням 
виручки від продажів до 

середньої вартості активів.



КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Показник Розрахунок На
01.01.2016

На
31.12.2016

Примітка

1 2 3 4 5

Коефіцієнт оборотності 
запасів

Рядок 2000/ ((Рядок 
100 на поч. + Рядок 
1100 на кінець)/2)

24,19 25,82

Характеризує кількість оборотів, 
що здійснюють запаси за звітний 

період. Розраховується по 
відношенню обсягу реалізації до 

середніх залишків запасів за 
період.

Коефіцієнт оборотності Дт 
- заборгованості

Рядок 2000/ ((Рядки 
з 1125 по 1155 на 

поч. + Рядки з 1125 
по 1155 на 
кінець)/2) *

3,70 3,70

Характеризує кількість оборотів, 
що здійснюються дебіторською 

заборгованістю за звітний період. 
Розраховується по відношенню 
обсягу продажів до середнього 

розміру дебіторської 
заборгованості за період.

Коефіцієнт оборотності 
короткострокових вимог 3 
продаж

Рядок 2000/ ((Рядок 
1125 на поч. + Рядок 

1125 на кінець)/2)
7,08 7,43

Характеризує кількість оборотів, 
що здійснюються поточними 
вимогами з продаж за звітний 

період. Розраховується по 
відношенню обсягу з реалізації до 

середнього розміру чистої 
дебіторської заборгованості за 

реалізовані товари (роботи, 
послуги).

Коефіцієнт оборотності 
грошових коштів

Рядок 2000/ ((Рядок 
1165 на поч. + Рядок 

1165 на кінець)/2)
136,61 88,64

Характеризує кількість оборотів, 
здійснених грошовими коштами 
за звітний період. Розраховується 
по відношенню обсягу реалізації 
до середнього залишку грошових 

коштів за період.

Коефіцієнт оборотності 
поточних зобов'язань

Рядок 2000/ ((Рядок 
1695 на поч. + Рядок 

1695 на кінець)/2)
2,16 2,67

Характеризує кількість оборотів, 
що здійснюються поточною 

кредиторською заборгованістю за 
звітний період. Розраховується по 
відношенню обсягу з реалізації до 
середнього розміру кредиторської 

заборгованості за період.

Тривалість обороту 
активів

(((Рядок 1300 на 
поч. + Рядок 1300 на 

кінець)/2) 
/Рядок 2000) * 366

381,40 369,21

Характеризує час, за який активи 
перетворюються в грошові кошти.

Розраховується, як відношення 
кількості днів звітного періоду до 
коефіцієнта оборотності активів.

Тривалість обороту 
запасів

(((Рядок 1100 на 
поч. + Рядок 1100 НЕ 

кінець)/2) 
/Рядок 2000) * 366

15,09 14,17

Характеризує час, за який запаси 
підприємства перетворюються у 
грошові кошти. Розраховується, 

як відношення кількості днів 
звітного періоду до коефіцієнта 

оборотності запасів.

Період погашення Дт - 
заборгованості

(((Рядки з 1125 по 
1155 на поч. + 

Рядки з 1125 по 
1155 на кінець)/2)/ 
Рядок 2000) *366

98,56 98,92

Характеризує час, за який 
дебіторська заборгованість 

підприємства перетворюється на 
грошові кошти. Розраховується, 

як відношення кількості днів 
звітного періоду до коефіцієнта 

оборотності дебіторської 
заборгованості.



■

Період погашення 
короткострокових вимог з 
продажу

Тривалість обороту 
грошових коштів

Показник

(((Рядок 1165 на 
поч. + Рядок 1165 на 

кінець)/2)/ Рядок 
2000)* 366

Рентабельність чистих 
продажів

Рентабельність активів

Рентабельність власного 
капіталу

Розрахунок

(Рядок 1125 на поч. 
+ Рядок 1125 на 
кінець)/2)/ Рядок 

2000 * 366

Рядок 2350 + Рядок 
2355 / Рядок 2000

Рядок 2350 + Рядок 
2355/((Рядок 1300 

на поч. + Рядок 1300 
на кінець)/2)

Рядок 2350 + Рядок 
2355/ ((Рядок 1495 

на поч. + Рядок 1495 
на кінець)/2)

На 
01.01.2016

51,57

2,67

(0Д0)

(0,01)

(0 ,22)

31
На

12.2016

49,27

4,13

(0,11)

(0 ,11)

(0,21)

Характеризує час, за який грошові 
кошти підприємства 

вивільняються з виробництва. 
Розраховується, як відношення 

кількості днів звітного періоду до 
коефіцієнта оборотності 

грошових коштів.

Примітка

Характеризує час, за який 
короткострокові вимоги з 

продажу перетворюються у 
грошові кошти. Розраховується, 

як відношення кількості днів 
звітного періоду до коефіцієнта 
оборотності короткострокових 

вимог з продажу._______

Рентабельність чистих продажів 
показує, яку частину чистої 

виручки від реалізації товарів 
(робіт, послуг) становить 

прибуток. При цьому в якості 
фінансового результату можуть 

використовуватися різні 
показники - валовий прибуток, 

прибуток до оподаткування, 
чистий прибуток. У цій моделі 
показник визначається шляхом 

ділення розміру чистого 
фінансового результату на розмір 

чистої виручки з продажу.
Рентабельність активів показує 
здатність організації генерувати 

прибуток без урахування 
структури його капіталу 

(фінансового левериджа), якість 
управління активами. На відміну 

від рентабельності власного 
капіталу, даний показник 

враховує всі активи організації, а 
не тільки власні кошти. 

Визначається шляхом ділення 
розміру чистого фінансового 

результату на середній залишок 
активів.

Рентабельність власного капіталу 
характкрізуется, наскільки 

ефективно був використаний 
вкладений у справу капітал. На 

відміну від рентабельності 
активів, даний показник 

характеризує ефективність 
використання не всього капіталу 
(або активів) організації, а тільки 

тій його частині, яка належить 
власникам підприємства. 

Визначається шляхом ділення 
чистого фінансового результату 

на середній залишок власних 
коштів.



Показник

1

Рентабельність задіяного 
капіталу

Розрахунок

Рядок 2290 + Рядок 
2295/ (((Рядок 1495 
на поч. + Рядок 1495 

на кінець)/2)+ 
((Рядок 1595 на поч. 

+ Рядок 1595 на 
кінець)/2))

На 
01.01.2016

(0,18)

На 
31.12.2016

(0,17)

Примітка

Рентабельність задіяного капіталу 
(прибуток на інвестований 

капітал) характеризує віддачу від 
залученого в комерційну , 

діяльність власного капіталу 
організації і довгострокових 

позикових коштів. Визначається 
шляхом ділення розміру прибутку 

до сплати податків на середній 
залишок суми власних і 

довгострокових позикових 
коштів.


