
НаІІмгнушніїїм інжа«ник»

1

к7іїі
|ін»ка

2

Мііпіі. |и»ку

3

* 14 і* і і|ишамц ііг мщ нікніш

до 12 міспцін

4

піл 12 дп 
18 місяців 

5

від 18 до
36 мк'нців 

6
Дебіторська забортааш сть ш 940 94818 77436 12728 4654

Інша поточна дебіторська 
заборгованість

950 38001 37599 529 73

Списано у зтт ш м у  році безнадійної дебіторської жборгованості 
Із рядків 940 і 950 г рафа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951)
т і )

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника Код
рядка

Сума

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960
Визнано заборгованістю винник осіб у звітному .році 970
Сума нестач і итрат, остаточне рішення щодо вшіуватціи , за 
якими на кінець року не ирийнятс (позабалансовий рахунок 072)

980

XI. Будівельні контракти



ЧІІ ІІоушмі* ми мриПунік

ІІаіІмсмунаніїи ііінлішика Код
рядка Сума

1 2 3
Поточний податок на прибуток 1210
Відстрочені податкові акгаии на початок звітного року 1220 -

на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року 1230 -
на кінець звітного року 1235 -
Включено до Зві ту про фінансові результати - усього 1240 -
утому ч и с л і :

поточний податок на прибуток 1241
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
збільшення (зменшення) підстрочених податкових зобов'язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі;
поточний податок на прибуток 1251 ~ :
зменшення (Збільшення) відстрочених податкових актинів 1252 .
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253 -

ХШ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звітний рік * 13Я0 35115
Використано за рік - усього 1310 20830
в тому числі на: 
будівництво об'єктів 1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 20830
з них машини та обладнання 1313 -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
погашення отриманих на капітали» іш естицл позик 1315 -

1316 -
1317 -

IV



XIV .  ІіІОЛШМІІіІ ПИЛИПИ

Довгострокові біологічні 
актини усього 

в тому числі. ________
робоча худоба
продуктивна худоба
багаторічні насаджених

інші довгострокові 
біологічні активи
Поточні біолог N  ні активи - 
усього 

в тому числі: __________
тварини на вирощуванні 
та відгодівлі

біологічні активи в стані 
біологічних перетворень 

(крім тварин на 
впрошуванні та відгодівлі)

ІНШІ ПОТОЧНІ 0*0ЛОГІЧНІ 
активи
Разом

1410
1411
1412
14 ІЗ
1414

1415

1420

1421

1422
1423

1424
1430

і Кпи ко пук >і ьсм ш первісною вартістю
залишок >ш початок

року
первісна
вартість

накопи
чена
амор

тизація

надійшло 
за рік

вибуло он рік

первісна
вартість

накопи
чена

амор
тизація

нарахо втрати вигоди
вано від змен від

аморш- шення віднов
зад і корис лення

за рік ності корме*
носп

10

задишок на кінець 
року

первісна
вартість

П

накопи
чена

амор
тизація

12

Обліковуються за справедливою вартістю
залишок

на
початок

року

ЇЗ

надійшло 
за рік

14

зміни 
вартості 

за рік

Ш

вибуло 
за рік

П

залишок 
на кінець 

року

П

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активі», придбаних за рахунок цільового фінансування 
Із разка 1430 графа 6 і графа 1.6 залишкова;- вартіст ь довгострокових біологічних активів, первісна вартість

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів 
утрачених унаслідок надзвичайних подій 

Ъ рядка 1430 графа 11 і графа І? балансова вартість біологічних акіинів, їло до  яких існують передбачені
законодавством обмеження прана власності

(1431)
(1432)

(1 4 3 3 )



СОНЯШНИК
рІПАК

цукрові буряки (фабричні)
картопля
плоди Сіеріїхгкоаі, к іс т ч к а т )

ІЙШЛ ЩЮДуКШ* {ЮСЛИННИЦТВ»
ДОДАПШЇН біологічні ЗІСТИ8Й рОСЛИНВИЦТВа
Ор«2Д¥ШіІ8 тй дш т ш іш і біологІчні активи: 
таарш іїш іггя» усього  

утом у чиє-в: 
лрнріст живої маси ус^їго

З нього: 
неликої рогатої худоби

свиней

V Ф ітин «ми ііс іу іи.ш ні пі/і іи |ііч< т и  о пмімяніїи ні реалі ІЙІІІІ сільської осподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Продуве«!« та двдяткокі біаявгічні акггмпм 

ІКМ̂ ЛШШМШВЛ - усього _____________
у ТО**У ЧИСП*' 

зернові і з^ноГхзбо*»

рядка

Вартість
первісного

ВЙЗЖШКІ

Витрати, по
в'язані з 

біологічними 
перетворен

нями

Результат від
первісного визваних

витрати
Уцінка Виручка від 

реалізації
Собівартість

реалізації

Фінансовий результат 
) від

первісного 
та

реалізації

з них: 
пшениця

ш ш

Бульбас Сергій ВшіеріЙович

Лисак. Ашш Борисівна

воина

інша продукти тваркнйхштва:
додаткові біологічні акті*«« тваришшшна
продукція рибництва

СХіьськогоснодарськя продукції* *а 
додаткові біологічні яктішн - ралам

К ерівни к

Головний бухгалтер



ДолП'Юк І
до Положения (стандарту) бухгалтерського обліку 
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Дата (рік, місиш., число)
Підприємстві! Комунальне підприємство Вінницької міської ради "Вшиицяміськтеплоеиерго" за СДРПОУ
Територія ВІННИЦЬКА і* КОАТУУ
Орган державного управління Міські, районні у міста* ради та їх виконавчі комітети за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунжлмм підприємство за КОПФГ
Вад економічної діяльності Постачання пари, гарячої поли та кондиційованого повітря за КВЕД
Одиниця виміру: тис.грн. Контроль«» сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
"Інформація за сег ментами" 

за ___201.7 рік
Форма № 6 Код за ДКУД

І. Показники пріоритетних звітних господарський_______ сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Коди
2017 І І2 І з Г  

33126849 
051010004)0 

1009 
150 

35.30

1801009

йаймеи)’»»««« п«кяіника
Код
рял-

к»

гшгіниж сегменті» Н£|шз*шдшоо
Ститт!

Усього
Виробництво теплової 

енергії
Гра»с«€рту^айНй

тстовоГ
Поспг&ч&ншгпе плове ї 

енергії
Послуга з опалення і 

ГВП
Виробим ІГГ»0
електроенеги

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
рік

Мину- 
лий рік

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
рік

Мину
лий рік

Заїтний
рік

М мт~  

лкй рік

Заітний
рік

Мину
лий рік

Зттиий
рік

Мину
лий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 1? І 8
1. Доходи ГЖІТНИХ с е г м е н т і» :

Доходи гід операційної 
діяльності звітних сегментів 010 53511 7 421Ш 39430 34818 350 312 473 254 357914 23803 18610 37053 60128 1106007 899326

з них:
доходи від реалізаціГ продухіш 
(товарів, робіт, послуг): 
зовнішнім покупцям

011 104554 П2616 1228? 7023 10? 59 471254 357914 1593 1190 6656 *«21 596451 48772.1

інш им  зв ітним  сегм ентам 012 430$63 314928 ^795 24* 253 - 21250 17420 ■ * * 479159 360396

інпн операційні доходи 013 * - - * - * 30397 5120? 30397 51207

Фінансові доходи звітних 
сегментів 020 . * . - - 3 3

; з них; 
доходи »ід у*ш*гп » к&шт&лі 
ж.! безпосередньо сг<»суються 
звітного сегмента 0 2 1

ІНШІ ф ш а н ш в ї ДОХОДИ 0 2 2 - • - 3 3

ІНШ І доходи 030 '■ ■■ ■ 14731 9221 14751 922;

і Ю З

-АЛОМ
і /;



1 4 сі олu/с и ї ііоход м
04 (J

050

18610 тт 1Ш І 908553

доходи під ітср&цШнт 
діяльності 051
фШ*Н€ОВІ ДОХОДИ 052

Вкр&хуш&тт дош щ ім %ш 
реалізації продуїщїї (товарів, 
робіт, посгїуг) т и т м  зв ітн и м  

сегментам Ш 430563 243 253 17420 479159

У с ь ш о  дож оді»  ї^щ р м гм с гш ш  

(р. 040 * р. 05С-р. 060) 0 ? 0 59 51801 69355

2 . В и т р а т «  зяйтннж се гм е н т і» : 

Вмтрй ?>ї <шерашйж5? дЬу̂ ио-стз ш 511314 .56540 3393 5425 5196 ; 135099 і 1011013

собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг):

зовнішнім покупцям 081 10181 7410

33822
221

Т Л У
57002« 731 5 т 112 Ш

і н ш и м  затн ім  сйгмеїтм 082 384535 21210 572146 4МИЯ0

Адміністративні витрати 090 т
В итрати  « а  зб у т 100

3926Ійш і.й їіераш йні витрати ПО 25

Ф інансові витрати  зв ітн и х  
сегменті» 120 580

з них:
втрата  в ід  участі в кап італ і,
ИЗО (мЯНОСерСДНЬО МСПКНВ
піднести до звітного сегмента 12!

122
Інш і в и гр а ш 130 13

57^382

П б

Усього витрат звітних 
сепимпггій

140 4 Ш І 3504 1037275

Нерсппоцїгшні витрати J50
з них:

адм ін істрати вн і, збутов і та  

інш і витрати  оп ер ац ій шт 
діяльності, не розподілені на 
звітні, сегменти 15!
'ф інансові » ш р а т й 132
податок на прибуток 154

ЗГІДНО з  
ОРИГІНАЛОМ



1 " 7 й о 10 Гї 1У ■"■■"НТ" 14 ........ и ....... 16 17 1 18 |

|м-пііІ'І«)МаіІОІ продукції (гим ріи ,
робіт, послуг) іншим звітним * 
сегментам 160 501925 384525 46359 31822 2653 ш з 21210 17420 572И6 436880

У «мого в и т р а т  ій д я р и ш с т е в
(р. 1 4 0 + р. 1 5 0 -р . ИЮ) 170 І46&У9 145358 12141 9009 8*̂ 2 280 577382 438008 1063 805 - 5926 6935 744273 £0039?

3, Ф іивнсовнЙ  результат
ЯЬДОЛКМПГІ СЄІ’МКЛГГЯі

<р. 0 4 0 -р . 140) 180 -11371? -102339 -19070 т п  ; -3154 4081 -106128 «0094 530 385 45881 62420 -195658 128722

4. Фікдо<сОкшмі результат 
д іял ьн о ст і п ідпри єм ства
(р. 0 7 0 -р . 170) 190 ; ‘42555 •12742 146 •1986 .745 -221 -106128 •«0094 5зо 385 45Ш 62420 -102671 ■ 52238

5, А кти ви  звітних ш ш і г г і й ?М 369402 275526 259809 234951 16916 7128 97968 61349 2121 і т - 1492 2573 747708 Ш Ж2

3 них; . 
Дебіторська здборгояангсгі» 201 5126 і 0129 323 894 3 8 9С&62 6“229 319 т «5 25 7 3 96818 81020

В ^ іт с п , осиояних засобі» 

ІНШІ 8КТИВИ

202
203

143272 
22 н т

832І5 
І82112

239523

19963
211023 •
\т м

15716
1197

6974 

І 46 6729
120 896

906

948

*

49

ї т
399733 
25 т ?

209350
Ш292

Ік р ш п о ^ л г н і  а к гп т и  
з них:

205
220

221

X 

х -

' х 

X :

X

X

X

X

. ■ . X :

X

X : 

X

X

X

X X

; X

X

X

X

X

х йЩ 

X

- V

212
223

: X 
X

X
X

X
X

.::;:Х

X X
X
X

: X : 

*

X

X
■"■ х :

X .

. х
: х ■

X ■ір' X 
X » .

-

224 ■ X Х^'"\ . X X х Ір: X X * X ' ■' X X ~

У сього ак т и в і»  п ін и р и с м с ш 230 369402 275526 259809 234951 :: 16916 7128 97968 67349 2121 1135 - 1492 2573 747708 588662

6. Зобов 'язан н я  ийітішт 
с е ш « п 1 » 240 ш ш ПСП0 2774 2047 142 46 801 4411 108 3441 161 34 201814 180149

з  них: 
за сировину і м аїріа 241 184602 154360 1171 - 70 395 4255 53 3411 - 80 18637! 162026

зарплата і ацірахуяа 242 т т ; П9 207 803 12 35 70 156 ю 30 !:А • І4 . 34 2604 27 Г?

податки 243 241? ~ 184 11 62 * 8 - •• - ; 13 2689 -

кредити 244 1409} 812 1244 • 49 .11 274 * 37 - 54 10210 15346

М* розподілені зо*6оп'илаЮІШ 260 X X X X X X X X X X X X 113891 1ї8411 113891 і т і ї

з ник:
261 X X X X ж X X X X X X X 113891 и м и 113891 118411

362 X *. ... X X * , .. ■ ■ 4 X : X X X X *
263 X X X X X X X X X X X V: X - ~ :
264 X X ■ X :! * X X X ■ : ; X. ' * ■ X X - ~

У сього зо б о в 'я зан ь  гадпрнгм
е тн а  (р, 240 + р. 260) 270 1987X8 і70170 2374 ;2047 142 4 б 801 4411 108 3441 114052 118445 315165 298560

1, К ап італьн і ін в е с т и н і 280 35566 65245 36185 6309 І' 10735 5624 * Ш  ‘
82486 13396СІ

8. А мор ію я ш »  н ео б о р о тн і«  
ак ти в ів 290 14461 8:Ш 18381 13468 Ж  4 ^«0 42 12 9{ 92 Щ  % 126 88 35115 22352

І ;/’ПЯАЛОм|

£



II І Ілкйиіикн їм інтимі**ними т і ї  ними і  o t  i n i ; i i i j u  i . K i i i i Cf I MOU І ими
(господиpci.кий, географічний виробничий, гсогрифічний ібуїоиий)

ігт&аліош» Код
ряд- Вм|К?б ̂ Ии'ГКО 

теплової енергії
З вітний

рік
Мину
лий рік

Тра кспсіпуванн я 
тєяложїї енергії

Звітний
рік

К1н ку
ли Й рік

Ііаймеїіушшш» шіт%т% сепивіпіе
П остачанн я 

тешювої енергії
Зштий

рік
Мину
лий рік

Пскхяугв я а палення 
та ГВП

.гЗвгошй
рік

Мину
лий рік

Елйктроенергш

Звітний
рік

М иш у-  

лий рік
ЗйІТННЙ

рік
Мину
лий рік

СТЙТ1І

ЗВІТНИЙ

рік
М ину

лий p is

V «  <>

Звітний
рік

Мину
лий рік

10 12 П 14 15 16 1? Ж
Мттт тл ттм т т  
«редукції (товарні, робіт, 
послуг) зовнішнім покупцям]. 300 471254 З 57914 1593 тт « 5 6 8921 іЩ іі
ЇМ,.и Ьь&т■$ »лр ІШ Ь  Ш ш т к  
звітних сегментів 310 27552$ 259805 16916

"ТШ Г
7128 2121 1 0 5 2S13

'■ ЖШШІЦр Н>, І іЦЩЦ 320 А5245: MISS 63051

330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними Виробничий сегментами
(виробничий, збутовий)

Н*£*іеиу»аішя покаїнмші Код
рад

Н *йметш кий ів іп т і  «ш еп тій

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
рік

Мину* 
дай рік

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
№

Мину
лий рік

Звітний
рік

Мину
лий рік

Звітний
т  :

Мину
лий рік

Hcpaam^rfiiftMl
ГГЙТТІ

Звітний

рік
Мину- 
т& рік

Звітний
рік

Мину
лий рт

НУ II 12 13 14 16 17 ІЯ
Д т ш н  т х  ш т цп  
продукції (толарів, робіт«, 
пооіуг) зовнішнім покупцям Ш 104554 НЗбІб 7023 IÔ7 35?$14 Ш 6 59645Î 4*1723

*кл>м шщпть а*? %шт 
звітних сегментів 360 М 9Ш 234951 16916 7Ш 97Ш- 61349 ÎÎ35 im 7 т т 588662
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Примітки до фінансової звітності КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» 
за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1. Загальна інформація.

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

Звітна дата: станом на 31 грудня 2017 року.
Звітний період: 2017 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.

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 
та фінансове становище Підприємства. Майбутні умови можуть 

нок керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, 
місце як результат такої невизначеності. Про такі коригування буде 

вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.

1

умов на операції 
відрізнятися від оці 

мати 
якщо



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.

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 

(рік), проводиться перед складанням річної фінансової звітності Підприємства
уТіеріоМз 15/Аистопада до ЗО грудня в обов'язковому порядку.

Інврнтагоизація каси Підприємства проводиться не рідше одного разу на квартал.
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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);



• Надання послуг з проведення енергетичного аудиту;
• Інші види робіт (за умови реєстрації в НКРЕКП).

4. 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 І/іматеріали оприбутковуються, як вторинна сировина і здаються спеціалізованим 
пі^Ьршшствам, які займаються збором та переробкою вторинної сировини.

іроводити безоплатну передачу, списання і реалізацію техніки, апаратури та інших
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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 %, проводити за наявності рішення 
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 вигід, первісно очікуваних від 
використання об'єкта.

Витрати, пов'язаних із поліпшенням та ремонтом об'єкта для підтримання його в 
робочому 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.
довідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні
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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 здійснюватися за середньозваженою 

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

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.

Зобов ’язання.
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.

грокові зобов’язання, на які нараховуються відсотки, відображаються за їх 
) вартістю з урахуванням умов та виду зобов’язання, 
і зобов’язання відображаються за сумою погашення.
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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 і 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 

и 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 У країни "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

всі необхідні виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо 
гтного об'єкта витрат.

7

якйх включаються 
віднесені до конкр



змінні загальновиробничі 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 використання 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, 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);

на оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна,

\ ї/Ь витрати на оплату послуг зв'язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс, 
тощо); //
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- 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. 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;
• ^іпа 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.

5. 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 
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.

l/j Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені основні припущення 
стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок зроблених 

^Жшшшцтвом на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони

о
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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 уразі необхідності у 
них робляться коригування у звіті про прибутки та збитки за період, в якому про них стало 
відомо. Станом на 31 грудня 2017 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

Г 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 
зобов'язань. Підприємство на протязі 2016-2017 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 2017 рік Підприємством не 
визначались.
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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 %, а у 2017 році -  13,7%), Методологічна рада з бухгалтерського обліку при 
Міністерстві фінансів України дійшла висновку, що підстави для коригування 
підприємствами фінансової звітності за 2017 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.

6. Необоротних активів

Нематеріальні активи. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, 
які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з Положенням (стандартом) 
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 02 листопада 1999 року за N 750/4043 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо 
первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому 
порядку сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова вартість, 
яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка 
наводиться у дужках.

Нематеріальні активи Підприємства обліковується на наступних рахунках (субрахунках) 
бухгалтерського обліку:

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

Таблиця № 1.

(тис. грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

+ -
1 2 3 4 5 6 7

1000. Нематеріальні активи 577 0 0 577 88 877 -
1001. первісна вартість 1 528 1 528 89 929
1002. накопичена 
амортизація

951 951 1 052

Незавершені капітальні інвестиції. У статті "Незавершені капітальні інвестиції" 
ражДється вартість незавершених на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні 

ви //на будівництво, реконструкцію, модернізацію (інші поліпшення, що 
ь первісну (переоцінену) вартість), виготовлення, придбання
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матеріальних необоротних активів (у тому числі необоротних матеріальних активів, 
призначених для заміни діючих, і устаткування для монтажу).

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

Таблиця № 2.

(тис. грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017
1 2 3 4 5 6 7

1005.Незавершені 
капітальні інвестиції 68 145 0 0 68 145 42 477

Основні засоби. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на 
умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які 
віднесені до складу основних засобів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського 
обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 
квітня 2000 року N 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за 
N 288/4509 (зі змінами), а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління 
або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті також 
наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних 
засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова 
вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних 
засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

Таблиця № 3.

(тис, грн)
V ■: хїх:

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі31.12.2016 + -

1 2 3 4 5 6 7
1010. Основні засоби 309 499 33 309 466 399 733 -
1011. первісна вартість 464 384 464 384 589 457
1012.знос 154 885 33 154 918 189 724

Інші необоротні активи. У статті "Інші необоротні активи" наводиться вартість 
необокзтни^ активів, для відображення яких за ознаками суттєвості неможна було виділити 
окрему /статтю, або які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу 
" І Іеоборотій акти ви".
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Таблиця № 4.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7
1090. Інші необоротні активи 707 111 596 596 -

7. Запаси
У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно 

з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженим наказом 
Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 02 листопада 1999 року за N 751/4044 (зі змінами) (далі - Положення 
(стандарт) 9), зокрема, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 
господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу 
продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, 
виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси у Клієнта з аудиту обліковується на наступних рахунках (субрахунках) 
бухгалтерського обліку:

Таблиця № 5.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис. грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

+ -
1 2 3 4 5 ::їІ 6 7

1100. Запаси 20 712 49 0 20 761 34 498 -

8. Поточна дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги. У статті "Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" відображається заборгованість 
покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, 
включаючи забезпечену векселями заборгованість скоригована на резерв сумнівних 
боргів (нетто)/



Таблиця № 6.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017
1

1125. Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги

2
80 528

3 4 5
80 528

6
94 818

7

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами. У статті "Дебіторська 
заборгованість за розрахунками за виданими авансами" відображається визнана 
дебіторська заборгованість за виданими авансами.

Таблиця № 7.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва етапі балансу
-

Сальдо на 
31.12.2016

—
Коригування 

+ -

Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1 2 3 4 5 6 7
1130. Дебіторська 
заборгованість за 
виданими авансами

2 094 2 094 2 216

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. У статті "Дебіторська 
заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська 
заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів, державних цільових фондів, 
зокрема за розрахунками з тимчасової непрацездатності. Окремо наводиться дебіторська 
заборгованість з податку на прибуток.

Таблиця № 8.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)
■ : ІІї ......  1: х ■ : :! 1 ШІ1ІІ1 1:: : . : :

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на
К олісн і а р і31.12.2016

' ' 'Ф .:  Л ' . . " - 0 1 . 0 1 . 2 0 1 7 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7

1 2 3 4 5 6 7

1135. Дебіторська 
заборгованість за 
розрахдаками з 
бюджетом !■

17 848 0 0 17 848 7 367

1 ІЗблу Щмшкслі з 
п о Д а д ' Щ І д а і р и б у т о к

138 138 138

4*



Інша поточна дебіторська заборгованість. У статті "Інша поточна дебіторська 
заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей 
дебіторської заборгованості, скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) та яка 
відображається у складі оборотних активів.

Таблиця № 9.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, гри)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 + 01.01.2017 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7
1155. Інша поточна 
дебіторська заборгованість 55 709 0 0 55 709 38 001 -

Витрати майбутніх періодів. У статті "Витрати майбутніх періодів" відображаються 
витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до 
наступних звітних періодів.

Таблиця № 10.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис.грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 01.01.2017 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7
1170. Витрати майбутніх 
періодів 2 160 0 2 160 1 902 -

Інші оборотні активи. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми 
оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу 
"Оборотні активи".

Таблиця № 11.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригуваїшя Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1 2 | : І Ш 3 4 5ШІ 6 7
1190. Інша оборотні активи 23 896 23 896 31 651 -
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9. Облік грошових коштів та їх еквівалентів
У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші 

на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних 
операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій 
статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна 
використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом 
операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та 
відображаються як необоротні активи.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

Таблиця № 12.

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017

1
1165. Гроші та їх 
еквіваленти 6 881

3 4 5

6 881

6

5 571

7

10. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал. У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" наводиться 
зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства з 
урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. 
Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають 
у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. У 
цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого 
товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний 
капітал.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

Таблиця № 13.

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригу

+

вання Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1 2 3 4 5 6 7
1400. Зареєстрований 
(пайовий) капітал 350 000 0 0 350 000 500 000 -

Додатковий капітал. У статті "Додатковий капітал" відображається емісійний дохід (сума, 
на яку/вартість продажу акцій власної емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість 
безкоїц'/овн# отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками 
понад; ;с т ^ у іи й  капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних

17

№



положень (стандартів) бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та 
інші складові додаткового капіталу.

У разі якщо інформація про розмір емісійного доходу та накопичених курсових різниць 
відповідає ознакам суттєвості, вона розкривається у додаткових статтях "Емісійний дохід" та 
"Накопичені курсові різниці". До підсумку балансу включається загальна сума додаткового 
капіталу.

Таблиця № 14.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на
31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7
1410. Додатковий капітал 137 696 64 137 760 243 933 -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). У статті "Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого 
збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні 
підсумку власного капіталу.

Таблиця № 15.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

+ -
1 2 3 4 5 6 7

1420. Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток)

(160 817) 171 0 (160 988) (263 659) -

Неоплачений капітал. У статті ''Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості 
власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і 
вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Таблиця № 16.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригування Сальдо на Сальдо на Коментарі
+ - 01.01.2017 31.12.2017

іп  1 (1 2 3 4 5 6 7
1425. Н ебрла^ний 
капіт

36 670 36 670 48 331



11. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
У розділі "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" 

наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є 
поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за 
зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які 
нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

Довгострокові кредити банків. У статті "Довгострокові кредити банків" наводиться сума 
заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним 
зобов’язанням.

Таблиця № 17.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва етапі балансу 

1
1510. Довгострокові кредити 
банків

Сальдо на 
31.12.2016

2

8 157

Коригу

+
3

0

вання

4

0

Сальдо на 
01.01.2017

5

8 157

Сальдо на 
31.12.2017

6

3 368

Коментарі

7

1515. Довгострокові 
зобов’язання 56 659 56 659 50 370

1595. Усього за розділом II 64 816 64 816 53 738

12. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків. У статті "Короткострокові кредити банків" 
відображається сума поточних зобов’язань підприємства перед банками за отриманими від 
них кредитами.

Таблиця № 18.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригу

+

вання Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1
1600. Короткострокові 
кредити банків 0

3

0

4

0

5

0

6

10 210

~7

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями. У статті 
"Поточна/ кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями" відображається 
сума довгострокових зобов’язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з 
дати балансу,// >



Таблиця № 19.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

[
г
(
-

(тис, грн)

Назва статті балансу 

1
1610. Поточна

Сальдо на 
31.12.2016

2

Коригу

3

вання

4

Сальдо на 
01.01.2017

5

Сальдо на 
31.12.2017

6

Коментарі

7

кредиторська 
заборгованість за: 9 595 0 0 9 595 6 430
довгостроковими
зобов’язаннями

Поточна кредиторська заборгованості за товари, роботи, послуги. У статті 
"Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума 
заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та 
отримані послуги.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року
Таблиця № 20. 

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

І\<фИІУвш ий ( альдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1
1615. Поточна 
кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги

2

161 900

3

13

4

0

5

161 913

6

186 371

7

:

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. У статті "Поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість 
підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників 
підприємства. У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку 
на прибуток.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року
Таблиця № 21. 

(тис. грн)



Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування. У статті 
"Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування" відображається 
сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та 
страхування майна підприємства.

Таблиця № 22.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

+ -
1 2 3 4 5 6 7

1625. Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками зі 
страхування

678 12 666 532

Поточні зобов ’язання за розрахунками з оплати праці. У статті "Поточні зобов'язання за 
розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не 
сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою.

Таблиця № 23.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва статті балансу Сальдо на Коригування Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі31.12.2016 + -

ч-ГІ 2 3 !й 4 5 6 7
1630. Поточні зобов'язання 
за розрахунками з оплати 
праці

2 099 2 099 2 072 -

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами. У додатковій статті 
"Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" відображається сума 
авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до 
підсумку балансу.

Таблиця № 24.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис. грн)



Поточні забезпечення. У статті "Поточні забезпечення" наводиться сума забезпечень, які 
планується використати протягом 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких 
відповідне забезпечення було створено.

Таблиця № 25.
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис.грн)
Сальдо на Коригування Сальдо на Сальдо на КоментаріНазва статті балансу 31.12.2016 + - 01.01.2017 31.12.2017

1 2 3 4 5 6 7
1660. Поточні забезпечення 3 221 3 221 4 742 -

Доходи майбутніх періодів. У статті "Доходи майбутніх періодів" відображаються доходи, 
отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних 
звітних періодів.

Таблиця № 26.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року

(тис, грн)

Назва етап і балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригу

+

вання Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1 2 3 4 5 6 7
1665. Доходи майбутніх 
періодів 1 821 10 1 831 1 262 -

Інші поточні зобов’язання. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми 
зобов'язань, як не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточна кредиторська 
заборгованість", зокрема заборгованість за одержаними авансами та інші.

Таблиця № 27.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 року 

__________________________________________________________ (тис, грн)

Назва етапі балансу Сальдо на 
31.12.2016

Коригу

+

вання Сальдо на 
01.01.2017

Сальдо на 
31.12.2017 Коментарі

1
1690. Інші поточні 
зобов’язання 24 236

3

1

4

0

5

24 237

6

24 909

7

13. Доходи
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У статті «Чистий дохід 
продукції (товарів, робіт, послуг)» відображається дохід від реалізації 

арів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з

22

&



Таблиця № 28.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, гри)
За попередній Коригування За попередній За звітний 

період 
2017 рік

КоментаріНазва статті звіту про 
фінансові результати період 

2016 рік + -
період 

2016 рік 
(кориговане)

1 2 3 4 5 6 7
2000. Чистий дохід від 
реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

487 723 0 0 487 723 596 451 -

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.

Інші операційні доходи. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших 
доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових 
різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на 
залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім 
фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, 
дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо.

Таблиця № 29.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис. грн)

За
попередній 

період 
2016 рік

Коригування За попередній
За звітний

Назва статті звіту про 
фінансові результати + -

період 
2016 рік 

(кориговане)

період 
2017 рік

Коментарі

1 2 3 4 5 6 ' 7 .....
2120. Інші операційні
ДОХОДИ

51 207 0 0 51 207 30 397 -

Інші фінансові доходи. У статті "Інші фінансові доходи" відображаються дивіденди, 
відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються 
за методом участі в капіталі).



Звіт про фінансові результати за 2017 рік

Таблиця № 30. 

(тис. грн)

Назва статті звіту про 
фінансові результати

За
попередній 

період 
2016 рік

Коригування За попередній
За звітний

і “
період 

2016 рік 
(кориговане)

період 
2017 рік

Коментарі

1 2 3 4 5 6 7
2220. Інші фінансові
ДОХОДИ 0 0 0 0 3 -

Інші доходи. У статті "Інші доходи" відображається дохід від реалізації фінансових 
інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць; дохід підприємств (крім тих, 
основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості 
фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю, та інші доходи, які 
виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю 
підприємства.

Таблиця № 31.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)
За

попередній 
період 

2016 рік

Коригування За попередній 
період 

2016 рік 
(кориговане)

За звітний
Назва статті звіту про 
фінансові результати + -

період 
2017 рік

Коментарі

1 2 3 4 "■? 5 6
2240. Інші доходи 9 227 0 0 9 227 14 751 -

14. Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). У статті "Собівартість 
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість 
реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів, 
визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 
"Витрати".

Таблиця № 32.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)

Назва статті звіту про 
фінансові результати

За
попередній 

період 
2016 рік

Коригування За попередній 
період 

2016 рік 
(кориговане)

За звітний 
період 

2017 рік
Коментарі

+ -

1 2 3 4 5 6 7
2050. Собівартість 
реалізованої продукції 
(товарі в; робі?/ послуг)

574 193 0 0 574 193 712 953 -

2 4

3 7



Адміністративні витрати. У статті "Адміністративні витрати" відображаються 
загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

Таблиця № 33.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)

Назва статті звіту про 
фінансові результати

За
шііісрс.иіііі

період
2016 рік

Коригув

+

ання За попередній 
період 

2016 рік 
(кориїокине)

і і і  ЗВІТНИЙ 

період 
2017 рік

Коментарі

1
2130. Адміністративні 
витрати

2

14 308 0

4

0 14 308

6

18 900

7

Інші операційні витрати. У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість 
реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи 
вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної 
дебіторської заборгованості відповідно до Положення (стандарту) 10; втрати від знецінення 
запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; 
відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що 
виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до 
собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)).

Таблиця № 34.
Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)

Назва статті звіту про За попередній Коригування За попередній 
період За звітний 

період 
2017 рік

Коментарфінансові результати 2016 рік + - 2016 рік 
(кориговане)

1
2180. Інші операційні 
витрати

2

11 066

3

0

4

0

5

11 066

6

11 566

7

Фінансові витрати. У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на проценти та 
інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім фінансових витрат, які 
включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженого наказом Міністерства 
фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26 травня 2006 року за N 610/12484 (зі змінами)).



Таблиця № 35.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)
| За

Назва статті звіту про попередній 
фінансові результати період

Коригув

+

ання За попередній 
період 

2016 рік

За звітний 
період 

2017 рік
Коментарі

2016 рік ....... .......... (кориговане)
1 2

2250. Фінансові витрати | 652
3 4 5

652
6

832
7

Інші витрати. У статті "Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових 
інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових 
інвестицій та необоротних активів; витрати підприємств (крім тих, основною діяльністю яких 
є торгівля цінними паперами) від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які 
оцінюються за справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської 
діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Таблиця № 36.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)

Назва статті звіту пре 
фінансові результати

За
попередній 

період 
2016 рік

—----
Коригув

+

ання

_

За попередній 
період 

2016 рік 
(кориговане)

За звітний 
період 

2017 рік
Коментарі

1
2270. Інші витрати

2
176

3
0

4
0

5
176

6
22

7

Витрати (дохід) з податку на прибуток. У статті "Витрати (дохід) з податку на прибуток" 
відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням 
(стандартом) 17.

Таблиця № 37.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

* 9



Чистий фінансовий результат. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна 
сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від 
припиненої діяльності після оподаткування.

Таблиця № 38.

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

(тис, грн)

Назва статті звіту про 
фінансові результати

За
попередній 

період 
2016 рік

Коригування За попередній 
період 

2016 рік 
(кориговане)

За звітний 
період 

2017 рік
Коментарі

+ -

1 2 3 4 5 6
2355. збиток 52 238 0 0 52 238 102 671 -

15. 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.

На 31 грудня 2017 року були завершені судові процеси, які потребують значного 
відтоку ресурсів Підприємства, а саме:

- за позовом ПАТ "Вінницягаз" сума стягнення по рішенню Рівненського 
апеляційного господарського суду (справа 902/186/17) від 14 серпня 2017 р. становить 27 
278479,30 -  основного боргу, 96655,57 грн. -  3% річних, 150940,48 грн. -  інфляційних втрат, 
239845,98 грн. -  відшкодування витрат на сплату судового збору.

- ухвалою від 21 вересня 2017 р. винесеною Господарським судом Вінницької області 
(справа 902/186//17) було затверджена розстрочка на п’ять місяців в частини стягнення 487 
442 грн. 03 коп. (3% річних інфляційні втрати та відшкодування витрат зі сплати судового 
збору), згідно наступного графіку погашення заборгованості до 01.10.2017р. -  97 488 грн.40 
коп.; до 01.11.2017р. 97 488 грн. 40 коп.; до 01.12.2017р.- 97 488 грн. 40 коп.; до 01.01.2018р.
-  97 488 грн. 40.; до 01.02.2018р. -  97 488 грн. 43 коп..

Позов від ДП "НАК "Нафтогаз Україна" на суму 3 047 166, 67 грн. не може вплинути 
на фінансову звітність в зв’язку з тим, що рішенням Господарського суду Вінницької області 
від 14 вересня 2017 р. (справа 902/932/16) - відмовлено в позовних вимогах.

Претензійно-позовна робота проведена по стягненню заборгованості зі споживачів 
послуг:

- мешканці м. Вінниця за фактично надані послуги з централізованого опалення та 
іагальний кількості 614 на загальну суму 8 947 170,6 грн.
Вінниця за фактично надані послуги з централізованого опалення

на загальну суму 2 343 тис. грн.

2 7

гарячого водопостачання у ;
зридичні особи м. 

та га го водопостачання



16. Обтяження майна.

Згідно інформаційної довідки № 135280685 від 22.08.2018 року з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, а саме зі спеціального розділу про державну реєстрацію 
обтяжень, значиться запис про обтяження № 2242614 від 05.10.210 року, де вказано, що 
обтяження виникло на підставі договору іпотеки, серія та номер: 1919, виданий 05.10.2010 
року, видавник: Приватний нотаріус ВМНО Майструк В.І. Об’єкт нерухомого майна: 
нежитлова будівля котельні, загальної площею 103,7 кв. м., за адресою: м. Винниця, вул. 
Ленінградська, буд. 36. Вид обтяження: заборона на нерухоме майно. Обтяжувач: АБ 
«Київська Русь».
Також, згідно інформаційної довідки № 135280685 від 22.08.2018 року з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, а саме зі спеціального розділу про державну реєстрацію 
обтяжень, значиться запис про обтяження № 2242614 від 05.10.210 року, де вказано, що 
обтяження виникло на підставі договору іпотеки, серія та номер: 1919, виданий 05.10.2010 
року, видавник: Приватний нотаріус ВМНО Майструк В.І. Об’єкт нерухомого майна: 
нежитлова будівля станція теплового постачання, загальної площею 143 кв. м., за адресою: м. 
Винниця, вул. Ратушної Л., буд. 77а. Вид обтяження: заборона на нерухоме майно. 
Обтяжувач: АБ «Київська Русь».

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

Величина чистих активів Підприємства вже декілька років поспіль значно нижче 
розміру його статутного капіталу. Так, станом на 01.01.2017 р. та на 31.12.2017 р. величина 
чистих активів менша розміру статутного капіталу, відповідно, на 59 898 тис. грн. та на 68 
057 тис. грн.).

Підприємство зазнало чистих збитків у сумі 102 671 тис. грн. протягом року, що 
закінчився 31 грудня 2017 року. У 2016 році Підприємство зазнало чистих збитків у сумі 
52 238 тис. грн. У 2017 році чисті збитки збільшились на 50 433 тис. грн. в порівнянні з 2016 
роком.

18. Умовні та контрактні зобов’язання

Операційне середовище. Економіка України визнана ринковою, але вона продовжує 
демонструвати особливості перехідної економіки. Такі особливості характеризуються, але не 
обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем 
інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті бути 
ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній 
мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та 
правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві 
ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Незважаючи на стабілізаційні 
заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і 
забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо 
можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Підприємства та її 
контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні 
перспективи Підприємства.
Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу 
Підприємстві в нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть 
негативно впливати на результати діяльності Підприємства і її фінансове становище. Ефект 
такого/потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.
Оподаткування. Регіональне і загальнодержавне податкове законодавство України постійно
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змінюються. Трапляються випадки непослідовного застосування, тлумачення і виконання 
законодавства. Недотримання законів та нормативних актів України може призвести до 
накладення серйозних штрафів і пені. В результаті майбутніх податкових перевірок можуть 
бути виявлені додаткові зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності 
Підприємства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; 
та їх розміри можуть бути істотними. У той час як Підприємства вважає, що воно відобразило 
всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика кількість 
податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кількість 
спірних моментів, які можуть бути не однозначно сформульовані.

Основні фінансові інструменти. Підприємства включають дебіторську та 
кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна функція цих 
фінансових інструментів -  забезпечити фінансування діяльності Підприємства. Підприємства 
має різні інші фінансові активи і зобов’язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська 
заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності 
Підприємства. Діяльність Підприємства здійснюється під впливом ризиків, притаманних 
фінансовим інструментам ризику ліквідності, кредитного ризику, процентного ризику, 
ризику недостатності капіталу. Підходи Підприємство до управління кожним із цих ризиків 
представлені нижче. Підприємство не зазнає значних валютного ризику.

Ризик ліквідності. Основою управління ризиком ліквідності Підприємства є постійне 
підтримання наявності достатнього рівня грошових коштів, ліквідних фінансових ресурсів 
для виконання зобов’язань при настанні термінів їх погашення. Основу фінансових ресурсів, 
відмінних від високоліквідних ресурсів -  грошових коштів Підприємства, складають 
розрахунки зі споживачами. З метою управління ризиком ліквідності та кредитним ризиком 
Підприємство використовується практика авансування споживачами при одночасному 
застосуванні умов безвідсоткового товарного кредитування, що надаються постачальниками. 
Підприємство здійснює постійний моніторинг стану розрахунків споживачів та інших 
дебіторів за надані товари, роботи, послуги, активно застосовуючи механізми впливу на 
боржників, передбачені законодавством про електроенергетику, такі як відключення, 
зниження обсягів споживання, застосування штрафних санкцій, що дозволяє досягати 
ефективного стану управління ризиком ліквідності. Підприємства аналізує свої активи та 
зобов’язання за строками їх погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних 
строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами.

Діяльність КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», як і діяльність інших підприємств в 
Україні, знаходиться і продовжуватиме знаходитися в осяжному майбутньому під впливом 
безперервної політичної та економічної невизначеності в Україні, а також під впливом 
військового протистояння на сході України. Ці події негативно вплинули на результати 
діяльності та фінансовий стан підприємства.

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку

19. Управління фінансовими ризиками: цілі та політика

20. Середовище діяльності та ризики, притаманні Україні

стабільності/ діяльності підприємства, остаточний влив і наслідки політичної та економічної 
кризишередбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший негативний вплив на 
екон(?мікуЛУкраїни та бізнес підприємства.



21. Події після звітної дати

Після 31 грудня 2017 року до дати затвердження керівництвом фінансової звітності не 
відбувалося подій, які могли би вплинути на фінансовий стан Підприємства.

Ця фінансова звітність була схвалена керівництвом Підприємства та затверджена до 
випуску 20 лютого 2018 року.

Від імені Підприємства:

Заступник генерального директора 

Головний бухгалтер

С.В. Паламарчук 

А.Б. Лисак
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Фінансову звітність підтверджуємо


