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ЗАЯВА ПРО В1дПОВ1дАЛЬН1СТЬ УПАВЛ1НСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ  ЗА П1дГОТОВКУ ТА
ЗАТВЕРдЖЕННЯ   Ф1НАНСОВОЁ ЗВ1ТНОСТ1 ЗА 2019Р., СТАНОМ НА 31.12.2019Р.

Комунального Шдприсмства «Вишнiвськводоканал» Вишнево.1. мiсько.і. ради
КиСвОнСВЯТОШИНСЬКОГО РайоНУ КИ.1.ВСЬКО.1. ОбЛаСТi»

Нижченаведена  заява,  яка  повинна  розглядатися  спiльно  з  описом  обов'язкiв
незалежних  аудиторiв,  що  мiститься  в  представленому  Звiтi  аудитора,  зроблена  з
метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i вказаних незалежних аудиторiв,
вiдносно фiнансово.і. звiтностi  пiдприсмства
Комунального Пiдприсмства «Вишнiвськводоканал» Вишнево.і. мiсько.і. ради
Кисво-Святошинського району Ки.і.всько.і. Областi»
Управлiнський  персонал     пiдприсмства   КП  «Вишнiвськводоканал»  вiдповiдас  за
пiдготовку фiнансово.і. звiтностi, яка достовiрно вiдображас у всiх сутт€вих аспектах
фiнансовий стан  пiдпри€мства станом на 31 грудня 2019року, а також рух грошових
коштiв i змiни у власному   капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до
п(с)Бо.
При пiдготовцi фiнансово.і. звiтностi }правлiнський   персонал пiдприсмства        КП
«Вишнiвськводоканал»  несе вiдповiдальнiсть за:
•    вiрне обрання  та послiдовне застосування облiкових полiтик;
•    застосування обгрунтованих оцiнок i припущень;
•    дотримання вiдповiдних П(С)БО i розкриття всiх сутт€вих вiдхилень в примiтках

до фiнансово.і. звiтностi;
•    оцiнку   здатностi   Пiдпри€мства   КП   «Вишнiвськводоканал»       продовжувати

дiяльнiсть щонайменше  протягом 12 мiсяцiв  з кiнця звiтного перiоду;
•    пiдготовку  фiнансово.і. звiтностi,  виходячи  з  припущення,  що  Пiдпри€мство  КП

«Вишнiвськводоканал»     Управлiнський  персонал     Пiдпри€мства     також  несе
вiдповiдальнiсть за:

•    розробку,  впровадження  i  забезпечення  функцiонування  ефективно.і.  i  надiйно.і.
системи    внутрiшнього    контролю   у    всiх    пiдроздiлах       Пiдпри€мства   КП
«Вишнiвськводоканал»   ;

•    ведення облiку та пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяс у будь-
який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансове
положення Пiдприсмства КП «Вишнiвськводоканал»    i забезпечити вiдповiднiсть
фiнансово.і. звiтностi вимогам  П(С)БО;

•    застосування    заходiв  в  межах  сво€.і.  компетенцi.і.  для  забезпечення  збереження
активiв Пiдпри€мства КП «Вишнiвськводоканал»  ;

•    запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань.

/ Ткачова К.Ш.
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ПП     «Аудиторська     фiрма
«Константа»

Код СдРПОУ 30488008
03134, м. Ки.і.в, вул. Симиренка 31, к.151.

Внесена в ресстр суб'€ктiв аудиторсько.і. дiяльностi  за №  002169
тел.  (044) 497-97-12; 0503815987@ukг.пеt

Звiт незалежного аудитора
щодо рiчногlп фiнансовогlп звiтностi
Комунального пiдприсмства
«Вишн]вськводоканал» Вишнево'1'
мiсько.I. ради Кисво[Святошинського
району Ки'1`всько'1` областi»
за перiод  з о1.01.2019р. по
З1.12.2019р. станом на З1.12.2019р.

м. ВиШневе, 2020р.
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Звiт незаАежного аудитора
Ком,ц адресовано:

Тим, хто надiАений найвищими повноваженнями - Вишневiй мiськiй
радi Киево-Святошинського району КиIЪськоi обАастi»,
Керiвництву  КП «ВишнiвськводоканаА» Вишнево1 мiськоf ради
Киево- Святошинського району Ки1всько1 обАастi»,
всiм iншим можАивим корис'1увачам фiнансовоI звiтностi КП
«ВишнiвськводоканаА»

думна i3 застеі]еженням

НезаАежною     аудиторською     фiрмою     Пр11ватним     пiдприсмством
tАудиторська фiрма «КОнстанта» (код едРПОУ ЗО488ОО8) проведено аудит
фiнансовоI  звiтностi  загаАьного  призначення  Комунадьного  пiдприсмства
«ВишнiвсьнводоIЕанадtі   Вишнево.1   мiсько.I   ради   Кисво-Святошинського
району  Ки.fвсьно.I  обАастi»  (код  едРПОУ  20593491)  ЫаАi  по  тексту  -  КП
«ВишнiвськводоканаА»)   за  2019р.,   станом   на  31   грудня   2019р.   за  рiк,   що
закiнчився на вказащг дату.

Ми  провеАи  аудит  фiнансовоI  звiтностi     КП  «ВишнiвськводоканаА»,  1цо
скАадена за МСФЗ, що додасться та  скАадас'гься з:

-БаАансу  (Звiту про  фiнансовий стан)  станом на 31.12.2019року   (Форма
№1);

-Звiту про фiнансовi резуАьтати (Звiту про сукупний дохiд )   за    2019 рiк
(Форма №2 );-Звiту про  рух крошових коштiв  3а 2019р.  (форма №3,  що   скАадена за
прямим методом) ;

-Звiту про вАасний капiтаА за 2019р. ( форма №4);
-  Примiток  до  рiчноI  фiнансовоI t3вiтностi  за  2019р.  вкАючаючи  с'гисАий

викАад  значущих  обАiкових  поАiтик та  iншi    пояснюваАьнi  примiтки  ( даАi -
фiнансова звiтнiсть) .

На нашу думку, за винятком впАиву питань, описаних у роздiАi «Основа дАя
думки i3 зас'гереженням» цього звiту, фiнансова 3вiтнiсть, вiдображае достовiрно,
в  ycix  сугтсвих  аспектах,  фiнансовий  стан  КП  «Вишнiвсы[водоI[анаАtt  на
31 грудня 2019 року, та йою фiнансовi резуАьтати i грошовi потоки за рiк, що
3акiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандар'гiв фiнансовоI
3вiтностi  (МСФЗ)  та  вiдповiдас  вимогам  Закощr  Укра1ни  «Про  бухгаАтерський
обАiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнi» вiд 1б.07.1999 № 99б-ХIV щодо скАадання

iнансово.і. звiтностi.

Основа ддя думки i3 застереженням

1.    Аудитори    не   спостерiгаАи   3а   iнвентаризацiею    основних   засобiв,
вкАючаючи  незавершенi  капiтаАьнi iнвестицil, станом на звiтну дату, оскiАьки
нас  буАо  призначено  аудиторами  пiсАя  цiеI  подiI.  У  зв'язIqг  iз  обмежуючими
особАивостями      ро3мiщення   основних   засобiв,   вкАючаючи      не3авершенi
капiтаАьнi  iнвестицil,  що  мають  баАансову  вартiсть    станом  на  31.12.2019р.
72718,О тис. грн., ми не змогАи визначити обсяг 1щх активiв шАяхом виконання
аАьтернативних аудиторських процедур,  3 причини того,  що  основнi засоби  е

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився З1  грудня 2019 року разом зi Звiтом
незалежного аудитора
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скАадовою частиною процесу визначення ре3уАьтатiв дiяАьностi пiдпри€мства та
частково   знаходяться  в   не  доступних  мiсIщх,   пiд  земАею,   а  не3авершенi
капiтаАьнi iнвестицil. е в незавершеному вигАядi та частково   знаходяться в не
дос'1упних мiсIщх, пiд 3емАею. У зв'язку з цим, нашi висновки формуваАися на
пiдставi наданих матерiаАiв iнвентари3ацil., даних бухгаАтерського обАiку, звiтiв
про оцiнку, рецензiй на звiти про оцiнку . У зв'язку з вище вказаним, ми не змогАи
визначити,  чи  iснуе  потреба  в  будь-яkих  кори1уваннях  по  основних  засобах,
вкАючаючи не3авершенi капiтаАьнi iнвес'гицi.і., вiдображених чи не вiдображених
в обАiку, а також еАементiв, що входять до скАаду звiту про сукупнi доходи, звiгIу
про змiни у вАасному капiтаАi та 3вiту про рух грошових коштiв.

2. Пiдприемс'гвом в фiнансовiй звiтностi не представАена iнформацiя щодо
вартостi прав посгiйного користування земеАьними дiАянк"и. Згiдно 3 вимогами
МСФЗ Пiдприемство, у ра3i набупя права постiйного користування земеАьною
дiАянкою отримус нематерiаАьний актив, який при першому застосування МСФЗ,
оцiнюеться    по    справедАивiй  вартiсть  що  у  подаАьшому  приймаеться  йою
доцiАьною собiвартiстю. НезаАежна оцiнка справедАиво.і. вартостi прав постiйною
корис1`ування земеАьними дiАянками на дату аудиту не проводиАась, тому ми не
можемо  достовiрно  оцiнити  впАив  даного  питання  на  фiнансову  звiтнiсть
пiдприсмства,   аАе   вважасмо,   що   оцiнка   прав   постiйного   корис'гування
земеАьними дiАянками та вiдображення .і-і. в обАiку може суттево впАинути на данi
звiту про фiнансовий с'ган Пiдприемства та на його вАасний капiтаА  станом на
31.12 . 2019р.

Ми  провеАи  аудит вiдповiдно до  Мiжнародних  стандартiв  аудиту  (МСА).
Нашу вiдповiдаАьнiсть згiдно з цими Q'гандартами викАадено в роздiАi нашого
3вiту    wВiдповiдаАьнiсть    аудитора   за    аудит    фiнансовоi.    звiтностiл.    Ми    с
незаАежними   по   вiдношенню  до   Пiдприемства  згiдно   з   Кодексом   етики
професiйних бухгаАтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики д;ы бухгаАтерiв
(Кодекс РМСЕБ/ та етичними вимогами, зас'госовними в Укра.і.нi до нашою аудиту
фiнансовоi. звiтностi, а також виконаАи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважасмо, що отриманi нами аудиторськi докази е
достатнiми i прийнятними ддя використання .k як основи дfи нашо1. думки.

_ПояснюваLдьний параграф

Не модифiкуючи нашу думку, звертаемо ува1у на примiтку 2  до фiнансово.і.
звiтностi,  в  якiй  зазначено,  що  дiяАьнiсть  КП  «ВишнiвськводоканаLдtt,  як  i
дiяАьнiсть   iнших   пiдприсмс'гв   в   Украi.нi,   знаходиться   i   продовкуватиме
знаходитися в найбАижчому майбутньому пiд впАивом безперервно.1. поАiтично.1. та
економiчно.і.  неви3наченостi   в   Украi.нi,   пiд  впАивом   пос'I`iйного   збiАьшення
вартостi енерюносi.і.в, а також пiд впАивом вiйськового протистояння (Операцiя
об'еднаних сиА) на сходi Укра1.ни.

Також  звертаемо увагу на подii. пiсАя дати баАансу, що можуть впАинути на
дiяАьнiсть в майбутньому  КП «ВIIшнiвсьнводонанаLА». Це е насАiдки  пандемi.і.
СОVIN-19 та запровадження  режиму надзвичайноi. ситуацi.і. по всiй територii.
Укра.і.ни. Суттевi насАiдки гАобаАьноi. свiтовоi. пандемi.і. СОVIN-19 , падiння
фондових ринкiв по всьому свiту, закриття споАучення мiж кра1.нами,
призупинення дiяАьностi пiдприсмс'гв  в Укра1.нi та в зв'я31gг з цим зниження
пАатоспроможностi насеАення та пiдприемств, може суттево впАищrти на
дiяАьнiсть  КП «ВишнiвськводоканаА»  в майбутньому.

УправАiнський  персонаА  вважае,   що  вiн  здiйснюс  дiяАьнiсть  в  повнiй
Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня

незалежного аудитора
2019 року разом зi Звiтом
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вiдповiдностi  з дiючим законодавством та вживае наАежнi 3аходи на пiдтримку
с'габiАьнос'гi дiяАьностi  та безперервностi дiяАьностi КП «ВишнiвсьнводоканаА».

Ос'гаточний  вАив  i  насАiдки  поАiтичноl.  та  економiчно.і.  невизначенос'гi,
постiйного  3дорожчання   ресурсiв,  впАив  вiйськового  протис'гояння  (Операцiя
об'еднаних сиА) на сходi Украi.ни, запровадження режиму надзвичайноi. ситуацi.і.
на всiй територi.1. Укра.1.ни, при3упинення дiяАьностi пiдприемств в Украi.нi та в
3в'язку   з   цим   зниження   пАатоспроможностi   насеАення   та   пiдприемс'гв
(споживачiв  комунаАьних  посАуг),   передбачити  вкрай  скАадно,   проте  вони
можуть мати подаАьший негативний впАив на економiку Украi.ни та  дiяАьнiс'гь
Пiдприемства.

ВисАовАюючи нашу думку ми не враховуваАи цi питання.
Наша думка не мiс'гить застережень щодо цих питань.

Iншi питання
Застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Пiдприемства за 2019 рiк е першою рiчною фiнансовою

звiтнiстю,  що  скАадаеться вiдповiдно до  вимог МСФЗ.  Пiдприемство  обраАо  1
сiчня 2018року датою переходу на МСФЗ.

Iнформацiя про впАив переходу Пiдприемства на засгосування вимог МСФЗ
та трансформований Звiт про  фiнансовий стан станом на о 1.О 1.2018р. наведена
в примiтцi б.

Проведення аудиту за 2018р.
Аудит фiнансовоi. звiтностi КП «ВишнiвськводоканаА» за рiк що закiнчився

31 грудня 2018р., не проводився. Нам `не буАо доручено проводити аудит, огАяд
або  застосовувати  будь-якi  процедури  щодо  фiнансово.і.  звiтностi  за  2018  рiк,
станом  на  31.12.2018р.,  отже,  ми  не  висАовАюемо  думки  або  будь-яко.і. iншоi.
форми впевненостi щодо фiнансовоi. звiтностi за 2018 рiк, взято.і. в цiАому.

1нша iн

Ti хто надiАений найвищими повноваженнями, управАiнський персонаА КП
«ВишнiвськводоканаА» несуть  вiдповiдаАьнiсть за iнщу iнформацiю.

На дату цього звiту iнша   iнформацiя,  що не е фiнансовою 3вiтнiстю та
нашим 3вiтом аудитора щодо не.і., аудиторам не надаваАась.

Наша думка щодо фiнансово.і. звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю
i  ми  не  робимо  висновок  з  будь-якйм  рiвнем  впевненостi  щодо  цiс.і.  iншо1.
iнформацi.і., яка буде надана пiсАя дати аудиторською звiту.

У 3в'я3ку з нашим аудиТом фiнансово.I Звiтностi КП «ВIпIIнiвськводонанаАt)
за 2019р. нашою вiдповiдаАьнiс'гю е ознайомАення з iншою iнформацiею та при
цьому ро3гАянути,  чи  iснуе  сутт€ва невiдповiднiс'гь  мiж iншою  iнформацiею  i
фiнансовою 3вiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацiя мае вигАяд тако.1, що мiстить суттсве викривАення.

Ящо управАiнським персонаАом КП «ВишнiвськводоканаАtt  буде надана
iнша iнформацiя, то ми ознайомимося з цiсю iнформацiею i якщо ми дiйдемо
висновку,  що  в  цiй  iнформацi.і.  iсну€  сутгеве  викривАення,  то  ми  зобов'язанi
повiдомити  про це питання тим, кого надiАено найвищими повноваженнями.

ФiLа;ёББ5 -зь-h-н iсть кп «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2019 року разом зi Звiтом
незалежного аудитора
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ВiдповiдадыIiсть   управАiнсыюго   персонаАу   та   тих.    Iюго   надiдено
найвищими повноваженнями. за фiнансову звiтнiсть

УправАiнський  персонаА  несе  вiдповiдаАьнiсть  за  скАадання  i  достовiрне
подання   фiнансовоI   звiтностi   вiдповiдно   до   МСФЗ   та   за   таку   систему
внутрiшньоI`о  контроАю,  яку управАiнський  персонаА  ви3начае  потрiбною ддя
того, щоб 3абезпечити скАадання фiнансовоI звiтностi,  що не мiстить суттевих
викривАень внасАiдок шахрайства або помиАки.

При  скАаданнi  фiнансовоI звiтностi управАiнський  персонаА несе  вiдповi-
даАьнiсть за оцiнку здатностi КП  «ВишнiвськводоканаАtt продов3кувати  свою
дiяАьнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що
стосуються   безперервностi  дiяАьностi,   та  використовуючи  припущення  про
безперервнiс'гь дiяАьнос'гi як основи дАя бухгаАтерського обАiку,  крiм випадкiв,
якщо   управАiнський   персонаА   або   пАанус   Аiквiдувати      пiдприемство   чи
припинити дiяАьнiсть, або немае iнших реаАы1их аАьтернатив цьому.

Тi, кою надiАено найви1щми повноваженнями, несуть вiдповiдаАьнiсть за
нагАяд за процесом фiнансового звiтування  КП «ВишнiвськводоканаА».

Вiдповiдадьнiсть аvдIIтораL за аvдит `dэiнаLнсово.і. звiтностi

Нашими  цiАями с  отримання  обГрунтовано1 впевненостi,  що  фiнансова
звiтнiсть КП „ВншнiвсьнводоканаА"  за 2019 рiк, у цjАому не мiстить суттсвого
викривАення внасАiдок шахрайства або помиАки та випуск звiту аудитора, що
мiстить   нашу   думку   щодо   фiнансовоI   3вiтнос'гi   пiдприемства   за   2019р.
ОбГрунтована впевненiсть с високим рiвнем впевненостi, проте не гарантуе, що
аудит,  проведений  вiдповiдно до  МСА,  3авх[ди виявить  суттеве  викривАення,
якщо   воно   iснуе.   ВикривАення   можуть   бути   резуАьтатом   шахрайства   або
помиАки.  Вони  вважаються  су1тевими,  якщо  окремо  або  в  сукупностi,  як
обГрунтовано   очiкуе'гься,   вони   можуть   впАивати   на   економiчнi   рiшення
користувачiв, що приймаються на основi цiеI фiнансовоI 3вiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скепти1щзм протягом усього завдання 3 аудиту. Крiм
того, ми:

• iдентифiкуемо  та  оцiнюемо  ризики  суттевого  викривАення  фiнансовоI
звiтностi   внасАiдок   шахрайства   чи   помиАки,   розробАяемо   й   виконуемо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також о'гримуемо аудиторськi
докази,  що е достатнiми та прийнятними ддя використання "k як основи дАя
нашо1 думки. Ризик не виявАення суттевого викривАення внасАiдок шахрайства
е вищим, нiж ддя викривАення внасАiдок помиАки, ОскiАьки шахрайство може
вкАючати  змову,  пiдробку,  навмиснi  пропуски,  неправиАьнi  твердкення  або
нехтування заходами внутрiшнього контроАю;

• отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контроАю,  що стосуються ау-
диту, ддя ро3робки аудиторських процедур, якi б вiдповiдаАи обставинам, а не
ддя висАовАення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контроАю;

• оцiнюемо прийнятнiсть зас'госованих обАiкових поАiтик та обI`рунтованiсть
обАiкових оцiнок i вiдповiдних ро3криттiв iнформацil, 3робАених управАiнським
персонаАом;

•доходимо   виснов1су   щодо   прийнятностi   використання   управАiнським
персонаАом    припущення    про    безперервнiсть   дiяАьностi   як   основи   дАя
бухгаАтерського  обАiку та,  на основi  Отриманих аудиторських доказiв,  робимо

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що 3акiнчився 31  грудня 2019 року разом зi 3вhом
незалежного аудитора
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висновок, чи iснус сутгева невизначенiс'гь щодо подiй або умов, якi поставиАи б
пiд   значний   сумнiв   можАивiсть   КП   «ВишнiвськводоканаА+t   продовжити
безперервну  дiяАьнiсть.  Якщо  ми  доходимо  висновку  щодо  iснування  тако1
суттево1 невизначеностi, ми повиннi привернути ува1у в свосму звiтi аудитора до
вiдповiдних  розкриттiв   iнформацil  у  фiнансовiй   звiтностi   або,   якщо  такi
розкриття iнформацil е ненаАежними, модифiкувати свою дгмку. Нашi висновки
1`рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашою звiту аудитора.
Втiм майбутнi подil або умови можуть примусити товариство припинити свою
дiяАьнiсть на безперервнiй основi;

• оцiнюемо   загаАьне   подання,   струк'1уру  та  3мiс'г   фiнансовоI  звiтностi
вкАючно з ро3криттями iнформацil, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть
операцil  та  подil,  що  покАаденi  в  основу  Н  скАадання,  так,  щоб  досягти
достовiрного вiдображення.

Ми  також  нада€мо  тим,  кого  надiАено  найви1щми  повноваженнями,
твердження, що ми виконаАи вiдповiднi е'гичнi в"Оги щодо незаАежностi, та
повiдомАяемо  1м  про  всi  стосунки  й  iншi  питання,  якi  могАи  б  об1`рунтовано
вважатись  такими,   що  впАивають  на  нашу  незаАежнiс'гь,   а  також,  де  це
застосовано, щодо вiдповiдних застере2{сних заходiв.

Ми  повiдомАяемо  тим,   кого   надiАено   найвищими   повноваженнями,
iнформацiю  про  3апАанований  обсяг  та  час  проведення  ауди'1у  та  суIтевi
аудиторськi  резуАьтати  виявАенi  пiд  час  аудиту,  вкАючаючи  будь-якi  суттсвi
недоАiки заходiв внутрiшнього контроАю, виявАенi нами  пiд час аудиту.

Основнi данi про аvдитора Iаvдиторськv d]iрмvl

Аудит фiнансовоi 3вiтностi та випуск звiту здiйснено ПП «Аудиторська фiрма
«Константа»  (код  СдРПОУ  30488008),  що  дiе  на  пiдставi  вкАючення  в  Реестр
аудиторiв  та  суб'€ктiв  аудиторсько1  дiяАьностi,  роздjА  «Суб'екти  аудиторськоi
дiяАьностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоI звiтностi»
NQ       21 б9.       httрs: / /Www.арu. соm.uа / SuЬiеktv-аudvtогskоi-diiа1поstiiаki-mаiut-
DгаVо-т)гоVоdvtv-оЬоVі.аZkоvvі.-аudvt-fiпапsoVоi-Zvitпоsti

Мiсцезнаходження аудиторсько1 фiрми:
Украi"на, О3134, м. КиГв, вуА. Симиренка 31, к.151,
ТеА./факс (О44)497-97-12, е-mаil:О5ОЗ815987(аmkг.пеt
Аудит проводився на пiдс'гавi договору № 37 вiд 2б.12.2019р.
Аудиторська  перевiрка  проводиАася  межах  адмiнiстративного  офiсу  КП

«ВишнiвськводоканаАtt за адресою: м. Вишневе, вуА. европейська, буд. 34.
КАючовий партнер - ПантеАiйчук Аариса Борисiвна
Номер реестрацil у Реестрi аудиторiв та суб'сктiв   аудиторсько1 дiяАьностi,

ро3дiА «Аудитори» № 1ОО302

Пiдпис вiд iменi аудиторсько1 фiрми
директор ПП
Номер реестl

розд1А

1б    квi

ська фiрма «Константа»
удиторiв та суб'ектiв   аудиторськоi. дiяАьностi,

еАiйчук.

______ _____                                                 vъ>`h* i:``:-г-`LfL --.: г~i``с l.>,`,                                             -_-
Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2019 року

незалежного аудитора
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додаток 1
до Нацiонаjіьного положення (стандарту)
бухгалтерського облiтсу  1   "ЗаI`агіг`ні !"'нансnRn`,

Підприсмство         1`Л "ВИШН1ВСЬКВОдоКАНАЛ"
Пата /`рі'к,  м1сяць,  чисjіо)

:1а t-` л р п (1 \/

ТСРИТОР1Я                 КИI.ВСЬКА  ОБJIАСТЬ,  КИ€ВО-СВЯТОШИНСЬКИй РАйОН, М.

ОрганIзашйно-правова форма господарювання        Комунальне пiдпріIсмство
Вид економiчно'I дiяjіьностi              Забiр, о.Iищення та постачаіIня водн
Середня  кіjіькIсть  працівникIв          ]                     12]

за КОПФГ
заквF_д

Адреса, теjіефон
08132  УКР+\IНА, КIі.і.вська  область,  Кисво-СвятошіIнський   райоIі,  Вишневе,

€вропейська,  45 51799

Олиниця  виміру   тис   грн   бе3  лесяткового  знака  (окрі'м  роздijіу  IV  Звіту  тіро  фінансові  результати   (Звіту  гіро  сукупний  ,іох1д)

(t|tорма  №2),  грошов]  ііоказники якого  наводяться  в  гривнях з  коmйками)

Ск,гіадено (3роби.ги  1іознаііку "\" у  відгювiднiй  кшгинці)

3а поло>кеннями (стандартам и) бухгаjітерського обjііку
за мі>Itнародними стандартами фі'нансювоі' зві'тнос"

Баланс (Звiт пгіо фiнансовий  с.гагf)

на                З1.12.2019                 р.

ФОрма№1Код3адКУд       |       1801001

Актив
код На гточаток На кiнеuь

рядка 3вiтіIого  перiоду ЗВiТНОГО   ПСРiОдУ

1 2 3 4

l. Нсоборо"i активи
1000 742 627l-lематсрI'аjіьнi  активи

первiсна вартiсть 1001 1042 1101

наког1ичена амортизащя 1002 300 474

Нсзавершені  капIтальнi  |нвестицi.і. 1005

Основні засоби 1010 з9 464 72  718

первiсна  вартiсть 10I1 67 014 314149

знос 10'2 27 550 2414з]

Iнвестиційна нерухомiсть 1015

Первiсна вартiсть iнвестищйноі нерухомостi 1о16

Знос  інвестицiйнttі  нерухомост1 '017

П*;`гttсірокові біttjіог]" активи
-вт()т(г`

11ервісна  вартість довгострокових біолог1чних активiв 1021

Накопичена амортизація довгострокових бiоjіогiчних активів 1022

дові`острокові. фінансові  iнвестицh:
1030якI облiковуються   за методом участi в капiталі   iнших  п1дIіри€мств

TI фінансові Iнвсс"цil 1Оз5

довгострокова дебiторська заборгованjсть 1040

Відстроченi податковi активи 1045 з14 259

г ,дв1л ]050`Відстрочсн1'  аквізиш'йні  витрати
1060

Залишок кош"`в у централ1зованих страхових резервних фондах 1065

1нші  необоротн1 активи 109о

УСЬОГО  'Jа  Г)03дiJТОМ  I ]095 40 520 73 604

11. ОборотіIi активи
Запаси I100 441 587
Виробнич]` запаси 1]01 44] 587

НезаверііIенс виробництво 1I02

Fотова продукція 1103

Товагtи 1104

ПоіочнI бI'олоhчнi активи 1110

Я;позL_естрахування I    l    \  `i

Векселі  одер>Itаm 1120

дебіторська 3аборгованість  3а продукIіію, товари` роботи, посітуги 1125 ] 2 434 12  426

ЛебIтог)ська  .заборговаIіiсть  за  розрахунками
1    1   3() 1з95ia  вилаIіими авансамиэбюджеrlом __тт=5

78 52

ітому числі з податку на прибуток 1136

дебіторська заборгованiсть за розрахунками з  нарахованих  доходів 114о

дебiторська заборгованiсть 3а ро3рахунками  i3   внутрIшнiх  розрахункiв 1145

Iшuа поточ на дебiторська заборгованiсть 1155 541 143

Поточні  фінансовI  Iнвестицi`і` „60
Г   ош1  та  1х екв1валенти 1165 4 з('5 4 г .i г
Готівка I   16()

Р€\хvнкн  в банках 1   I  ()7 6757

Витрати  майбутнiх перiодів 1170

Частка перестраховика у страхових резервах I180

/



.v  гом)'  числ1  в

'Ntре эіір вах до вгостро ко в и х зобtэ в ' я зан ь
резі`рвах   3битків  або    сзервах  [іаjіе>іtних~випjгIаі 1   182,

р_9jЁ   вах  незароблених  пгtемій 1183

IнLііих  страхових  ре3ервах 1l84

1нші оборотнi активи 1190

УСі.ОГО  '}а  РОЗдiJIОм  I1 1195 I 7  799 21360
IIL Необоротнi активи, утримуваIIi дтія  продажу, та гру" вибуття 1200

Бil.,mнL` 1300 58 з19 94 964

пасив1[.ВласнийкапiталЗ±іj?_е_сL±lр(tваний(пайовий)кашталВнески,іо+1е}аре€сірованогосіатутногокаііітаjlуКаIіIггал\ідооцiнкахдодатко`вийкапітаjіЕмісі'йний,гюхідLіiіL€itциL=іщLnrрLсLезірізниці код На  і1о-іаток  звiтного на  кillеIIь
рядка т,ерiОду звjтного  перiод`'

2 3 4

I400 8700 18160

1401 0
1405

14'0 26 475 27  419

1411

1412

Резіірвний  каIіітаjі l415

Неро3полIjlений  прибуток (непокритий збиток)[1еоплаченийкаіііга.тіL3_и.іучсііиIiкапітш 1420 073 37   1()9()()

1425 ()()

'430
Iнші  ре'зс   ви 1435

}'СЬОГО  ja    оЗдiJіоМ  I    1I. довгос`троКовi  зобов'я }аIім  i  3абе'іітеченняВL4s_іj2giіЁUIодатковізобов';ізанн.ГПС`ііСійНi'3ОбОВ'ЯЗання 1495 44 248 82 (,88

1500 0
1505

довгостг>окові  кгtсдити  банк1в1шшдОВГОСТРОКОВ1ЗОбОВ`Я'3аННЯ 1510

1515 6177 5557
довгостроков1 забезгіеченнядttвгостроковізабезпеченіія ви'1рат персоналуЦілhовефінансування 1520

1521

1525

БjіаI`одійна допомогаtlJ-.р.аLi-ервиутоиучистіі` 1526

1530

1531резер[цtэвгострокових зобов`язаш,іэс3ервjбиткIі3аборезевналежннх  виіілат

1532

Р±`±9   в  не3а   обjіених  прем|йініjlістрахов1.рсзерви l533

1534
|нвес"цIйні  контракти 1535

i Iри,3(,вий  (I,о,,д 1540

Рi3_е_рв  на  в"іjіату джек-Iто`іу 1545

2іЬііщ2розділt>міI ]5(,5 6177 5557
1[[.  ПОточііi  `}обов'я !пгі ігя  i  '}яГtе }гі.`ченгіи

Ког>ttі кос грокові  креди" банкIв 1  60()

Вскселі  видані ]605

Поточна іtредиторська заборгованість за

1610

429

довт`остроковими зобов'язаннями
товари, роботи> послуги 1615 487
ро:iрахунками з бюджетом 1620 1S4l 542

.\ томV чисjіі 3 полатку на прибуток 162l 685

..р_орg}унками зі сгірахування 1625 284 257
розрахунками  '+  опjіати  гіраці 1630 1024 838
11оточна к  едигорська заборгованiс'гь за   одержаними   авансами 1635 ]з83 560
ПОточна кредиторська заборговаm'сrі`ь за   розрахунками   з  учас.никами 1640 I
Поточна к  едиторськазабо   говашс'і`ь із   вн  ,'т   Iшнiх     озрахvнкiв '645 I
I 1о'іочна  кредиторська заборгованість за  страховою  д1яльніс'гю 1650 I

ПОточш забезпечення 1660 504 1Оз9
доходи майбутнIх періодiв 1665 620 620
`t}`і.4jс.г  очені' комісійн1 доходи  від пеj2ЁЁlр3ЕрЕщsLв 1670 I
1НШ1   і1ОТОЧН1'  ЗОбОв'я'3а1гігія I690 2051 2434
Усь()іо   }а      о[}дij[ОгYI   [[L      ,   ро"ь`_ 1695 7894 6719

+Зi3~`LЗФф$ГЕ?а'йъ`.нов'я3аIіi '!  нt`оборотIIими   активами,
1 7()0

I__+,`::\с}ё;lй*.+вазl имjг`"я іі родаж.у, та гру 1і ам іI вибу"=_==__v.'Чий'аЕ*тim:.ь`.а`Ф,`ифвнедсіі]жавMОгоііеIісiйногофонду
18()0 I

Бz'.г'а''с       _,  -. J.-' "   `,\-,{:..`\.,,\ 1(,00 58 з 19 94  964

Гаjіасв 1гор Геннадiйови.іГОловIIіійб\;х"jітеріТкачоваКjіараШакурiвна
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дата (рjк, мiсяць, число)
Пi]пріісмство         КП "ВИ ШН1 ВСЬКВОдОКАНАл"

(і]айменування)

]`і..іатковi ]ані:
hl-вtд

Звiт про фiнагісовi результа" (Звiт про с..,гh.} нг1ий до\iд)
за                            Рiк` 2019                            р.

Форма N2 Код за дКУд

36.00

1. Ф1нАнсов1-рЕзультАти

1 801 003

'!i

код За  звiтний
За  аналогjчний

Стаітя псI)iОд

рядка перiОд попередIIьогороку

)1 2 з 4
i Чіі.`тm-I Joxu  вiд реалi3ацi.і. продукцi.і. (товарjв   робiт   послуг) 2000 75105 55 358'|ЧистI 3аробqені страховI премIі

20]0

п|]е.`Iil пiдписанi, ваjіова сума :I)/   I

Iіре.`Ii-i.  переданi у пересгпрахування 2012

3.`11на і]езерву не3аробііених премiй, валова сvма 20I3

3.`1іна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014

Собівартiсть реалiзовагю.I. продукцi.і. (товарiв,  робiт,  послуг) 205о (                     70 029                     ) (                      48  482                      )',Чіісті ]юнесенi збитки 3а сIrlрсIховими вuплап4ами
2()70

; ва.1ов,,й:

2090 5076 6876Lщ"б\l.ок
3\illтоh- 2095 ()()

`   ``т:`г=.т=`:  ``       ``     `   ``        .`+T`-`     ``    `    `   `` 2  l  ()5-iо`Io  (витрати)  влд '3.мiіIи  лнших  страхових ре'3ервiв
2  l   J  ()

3.`1іна ініііи:х страхових резеі]вiв, валова сvма 21ll
`     -,_\IIна частки перестраховuкiв в інши]( страхових |)е3ервах

:  l   !  _`

і lншi операLіjйнi доходи 2120 2  ()9 [ 1976
`,      }   тО`г}.  чис.г||`

212]
•.      оохIд вiд змiни  вартостл актівiв, які оцiнюютьсяза

.Iіравеопівою  вартiстю

сIохло віо  пе|]влсного  визнання  біологi`!нuх  акгпивлв  i
2]22Lііьськогосподарсько.і продукці.і

I]ох1о вIд викорuсіrlаIIня коімтів,  вивiіIьненuх від оподаткування 2123

. .\± `н нiсттэа"внi  витрат и 2130 (                      з 465                      ) (                         2410                          )
Вііттtа" на зо`т 2150 (                      4 578                      ) (                      з 433                      )
Iнші операцiйнi витрати 2180 (                        92з                        ) (                         204                         )

\    'Т'О_\'\-ЧИС_1I:

21816uт|]агііи  від з.`пни  вартосіrіi активів, які оцінюються 3а справедливою
6ИРГПiС|ГlЮ

6ИТРdТИ  В1д  ПеРВ1СНОГО  ВИЗНаННЯ  бlОЛО21ЧНИХ   аК1ПИВ1В  1
2182: л_т ь: ько:оспода|jсько.[ продукі,| iэ

ФiнансовIіі1ре].`.іьтатвiдоііерацiГіно.і.дiялт.гіостi:

2190 2805п   „Li\т\`h-

; ' \ ' ' т L1 k 2I95 (                          I   799                          ) ()

]і`\,`u вu \ часті  в капiта_іi 2200
:„Li,і  .±іінанс\івi іо\оAн 222() 321 l58
:нш1JL1_\L1Jll 2240 2848 2671

`,    ГііО.`Г\    ЧuС.]Г

224l•}і-,ХЮ  61О  б.Та:ОС)1ilНО[ ()ОПОМОГИ

ФшзнL`LівiвIіттэапі 2250 ()()

Втт`а"  вiJ }частi  в капiтаLіi 2255 ()()

Iн,lJ,  в,гтра" 2270 (                         484                         ) (91)

:!г:іfl: тгj`к  ` зб..ілтіокі  в1о вrтIв}  лнфіяі!іі  на монетарн1  cmammI _IJ 5
ФiнансовііГі  ре3.`.тьтат TO  опотятh-}.ваііIIя:

2290 886 5543пр,,lilтl`k
3б'пок 2295 ()()

/9



Проаовження ]одатка :

к 2300 -769 -998
iяjіьностj

2305

2350 117 4545
2355 ()(,

Н. СУКУ11НИй дОХ[д

а" (дохiд) з гIодатк
Прибуток  (збиток)  віл   припинеііо.1.д
п iс,ія оподаткування
ЧLіі`Тіій  фi"l|l.ОВИГ1  Ре3УJlЬТЯТ:JJр-
)биток

стапя код За  'звiтний
За  аналогiчніIГIперiОд

рядка перiОд попередньогороку

1 2 3 4

дооц нка (уц нка) нсоборотііих активів 2400

д(,оцнка  (уц нка) dіiнансових iнструментiв 2405
НакопиченI.  курсов1.  р13ниці 2410

Част`ка  Iншого  сукупного  доходу  асоцiйованих  та  спIльііих
2415

П1дПРИСМСТВ

1ніі]ий сукупний дохIд 2445
IнuіиГ.  с}'кyпііИГі дОХiд до  оподатКуВаIі|Iя 2450
Податttк іIа п  ибуток,  пов'язаний з iншим сукуііним доходtэм 2455
[іIший  і`  'h^vпний дохiд  nicjl olіодаткvвання 2460
СVК.V[||]Г]l~J  доХiд  (l`.УМП  РЯдК в 2350, 2355 та  2460) 2465 117 4545

111.  ЕJIЕМЕНТИ  О11ЕРАЦ1й11ИХ  ВИТРАТ

Нпзва статтi
код ЗП   '3ВiТГ|Ий

За   анаjіо]тiчн]ійперiод

рядка перiОд IтоПеРедНЬОгороку

1 2 3 4
МатерiалыIi затрати 2500 46 612 зо 942
Витрати  на огшату  г1раці 2505 18  621 I 2  402
Вiдрахування на соцjальнi заходи 2510 3570 2  6{J2

Амор'гизацiя 2515 7932 4232
Iншi операцiйнi витрати 2520 2744 4  262                             i

ра,}Ом 2550 79 479 54 620

IV. розрАхунок покАз1іик1в приБутковост1 АкцIй

Назва  стя']тi
ко/1 За  3Вil`l1Ий

За  аналогiчн]іIu[перiОд

р'I/1ка перiОд попсредньогороку            !

1 2 3
_J4

Се   едньорiчна  кі.лькiс'гь  гіростих  аі{цiйСкоригов:шасседньорiчі+акi.іькiстьі1ростих  акцiй 2600
[

2605 т
Чистий прибуток (3биток)  на одііу просту акцiю 2610

i

Скоригований  чистий  прц`бугb`ц-Т(56'иЖ.i..на` одну  просту акцiю 2615

дивIлеши на одну npociy акц k,^,,-,i.:i,-,'~.J,`г;`.-=:,,`ь 2650

Керiвник Галасв 1гор Генmдi,ulович
•t ,` .•:;>-"'',,ГО.Г[ОВГ|ИйбYХГd;ГГеР`''і~' .>    :іr`#А,lС*€``\,\           ткачова КJlаРа [L[

акурiвна
|'``           Lг\`\\                     (<,`ч`,:\{\,l-```.

h
=\-\('\````,f-` `\.`` -   (``

:,::;:;,`       ,;   ,f   ./,/`--,J` ,'J
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J
Пiдприс.\іство кп "вишн1вськводокАнАл" 20593491

(найменування)

ЗВiТ П|)О  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТiВ (За  ПРЯМI"  МСТОдоМ)

за     Рiк20lО      l,.

ФОрма N3           Код за дКУд   L=i==Ё:Ф=]

Стаття код За 3вiтний перiод За аналогiчний  перiодпопередньогороку

1 2 3 4

1. Рух  коlllтiв у резу.гIьтатi Операцiйно.l.дiяльно.`тi

Надходження вiд:
3000 90 881 61  з54Реалi'3ацi.і. продукцi.і. (товарiв.  робiт,  посjіуг)

Повернення податкiв i зборiв 3005

}t тому числi податку на додану вартiсть зоо6
Цijі ьового фjнансування 3010 9716 5015
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй зо11 9716 1529
Н.адходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015

На,ті,\олження вiд повернсння авансiв 3020
Над,\одження   вiд вiдсоткiв  за  заТіиіНками  коштiв на поточних

3025
рilх)/нкiLх-Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, ііенi)

3035

I ]адходження вiд операцiйно.і. оренди 3()40

Надходження вiд отримання роялтi, авторських винагород 3045
Надходження вiд страхових премiй зо50
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
I ншi надходження 3095 512 191

Витра[іання на оплату:

3100 (                      57 778                      ) (                      4f, 559                      )Товарiв (робiт,  послуг)
працi 3105 (                          14571                           ) (                          `J  952                          )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 (                       з878                       ) (                         2 636                         )
Зобttв'язань з податкiв i зборiв 3115 (                        11009                        ) (                         7  70з                         )
Витрачапня на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ()()
Витрачання на оплату '3обов'я3ань з податку на

3117 ()()додану  вартiсть
Витрачання  на оплату зобов'язань  з iнших  податкiв

3118 ()()i  зборiв

Витрачання на опjіату авансів з135 ()()
Ви'грачання на опjіату повернення авансiв 3140 ()()()
Витрачання  на опj]ат}і  цiльових внескiв з145 ()
13и`грачання  на оплату 'юбов'язаш, за страховими  контракта\1и 3150 ()()
Ви'1 рачання фiпаIIсових установ  на наданіія по3ик 3155 ()()
lншi витрачання 3190 (                           660                           )()
ЧііСТ`[1й  Г)УХ  КОШТiВ  Вiд  оПеРаЦiйrlО.і' дiЯЛЬНОСТi 3195 13  213 -29()

[1.  Рух  кtіштiв у  ре3уjті,татi  i[івестицiйно.і.дiялі.гіостi

з200

Надходження в]д реалізаці.і.:

t|tiнансових iнвестицiй
необоротних активів 3205

[1ад,\одження  від отрима11их:

з2I5вLгісоті{iВ

дивiдендiв з220
НадходжеI1ня вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик з230

„



Надходження   вjд  вибутгя  ііочiрнього  пiдприt`мства та
3235iНШО.1.ГОСПОдаРСЬКО.I.ОдИНИЦi

l іішi  нzідходжешIя 3250

Витрачання на придбання:

3255 ()()фiнансових  iнвес'гицiй
3260 (                         10  761                          ) (                          54з                          )неоооротних активів

Випjіати за деривативами 3270 ()()
Витрачання на наданпя позик 3275 )() )()
Витрачання  ш  придбання  дочiрньоі`о  пi,гіпри€`\іства та~

з280iшIIо.і.госгіодарсько.і.одипицi

Iншi платежi 3290 ()()
lТТiі`"|Uі  р}ГХ  КОILі`Гiв  вjд  iнвестIіЦiйНtt.і. дiЯ.Г[ЬНОСТi з295 -10  761 -543

111.  РУХ  КОШтiВ  У  РеЗУ.ГіЬТаТi  фillаНСОВО.і.дiЯЛЬНОСТi

3300

Надходження вiд:
Власного капiталу
()тримання позик 3305
FIадходження   вiд  I1родажу  частки  в  дочiрньому

3з10пiдіірисмствi

iншi надходження 3340
Витрачання на:

3345 ()()Викуп  власних  акцiй
I1огашення позик 3350
Сщіату дивiдендiв 3355 ()()
Витрача1іня  на спjіату  вiдсоткiв 3360 ()()
Витрачання  на  спла'гу  заборгованостi з  фiнаIIсово.lореIIди

3365 ()()

Витрачання  IIa придбання час'гки в дочiрньому IIiдпри€мствi 3370 ()()
Витрачiіння  на виііjіагги неконтрольованим  часткам у

3375 ()()дочiрнiх  пiдприсмствах
lпшi платежi 3390 ()()
ЧИС"й  Р}'Х  КОlJlТiВ  Вiд  фiНаНС()ВО.і. дiЯ.Г[ЬНОСТi 33(J5
LIИСТИй  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТiВ  За  ЗВiТНИй  [lеГ}i0,Гt 3400 2452 -833
3алишок коштів на початок року з405 4305 5138
Вплив змiни валютних курсiв, іта заш"t коштiв 3410

Залишок I{оіптiв  на кiнець року     г  ....  `,i.`цt<Т` 3415 6757 4305-;,^*r\`
Кег]iв.Iик

ГО.ГIОВНИй  бУ

Гаjтасв  1гор  ГсI+надiйови.і

Ткачова К.г1ара  Шакурiві{а

г]
[1
[1
[1
г]
[1п
г1п
пiilпп

ii-



коди

дата  (Diк.  місяць`  Lіисло)

11ідприсмство кп "вишнIвськводокАнАjl"
(найменування)

Звiт nlto  в`гIаснI1й  каI]iтал

за                       2019                         р.

зас,ттртіоу    [-.-~±0.593491     Т

ФО|"а N 4       КОд за дКУд 1 801 005

Стаття
код Зяресст- капi.mл у доmтк,,-й т,с.!ерв-ний

ГIеГ)ОЗll0-лiJ1енг'йг]риб),,гок

неоlтJ]а-•lсllий виJl),-•Iений
ВСЬОГО

рядка
рованиикапiтаjі дооI11н-ках вика'liтал

кnпiтал (,,спокг,']-тийзбиток) капiтал ка гі iтал

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок I1а початокрок\,
4000 8700 26 475 9073 44 248

КОриг}'ва1іня:Змінаобjіiковоі. полiтики
4005

Виправjіення помилок 4010

Iншi змiни 4090
Скоригований залишок напо.IаТОКроКУ

4005 8700 26 475 9073 44 248

ЧистиГ]  прWбуток (зби'[`ок) зазвiтниIuіі1ерIод
4100 117 117

|ні]]іііuі  і`УКУПНий  дохід 3а•},?iт",,,u,,,сl,,Од
4110 27 919 2 7  (J 1 9

дооцінка  (уц]нка)пеоборотнихактивiвдоl>ТіТflка(уцiнка)t|эінансовихінстр}'ментів
4111 27 9]9 27 919

4112

Накоппченi курсові рiзницi 4113

tlастка іншого сукупного,іtіход}'асоційова[іихiсіIiлы]ихпiдпри€мств
41l4

lні11ий сукупний дохід 4116

РО }ПОдiЛ  ПРИбУТКУ:ВиіIjlативласникам(,'1ИВiдСНдИ)

4200

С1трямування прибутку до3аре€строііаногокапiтаjіу
4205

В іщэах}івання до ре iерві`юі`ока,,iталу
4210

Сума чистого прибутку,ііаj-Iежнадобюджетувiдповiдіюдозаконодавства
4215

Сума чистого прибутку наствореI1няспецiаjіыіих(цLгіьовпх)(|)ОндiВ
422о

С`\J\Тіi7I-с`того  прибуті{у  наw`'I`сріаль[іезаохочсння
4225

В[іі`сh']]`'чяснIігі`і[з:Внссі{идокапiтаjі}

4240 9460 9460

FГБF{iПГнIія   заборгованості  зкаііiталу
4245

ВіілуLіеніLя  кагіітаjіу:Викупакцій(часток)

4260
ПсреIіродаж  і3ик+Jплених  акцiй(час'1`ок)

4265

Анулювання  викуплених{`кцiй(часток) 427о

ВIшvчеIIня  частки  в  капiтаjтi 4275

&з,



зм_евар [шсіIня   номiнаjіг,но1`остiакцiй
4280

н[lJ j  '3мiни  в  кагіiі`алi 4290 -27  919 944 27 919 944
При,'ібання (продаж)пекоI1трольованоі.і1асткивдочiрньомупiдпри€мстві

4291

L-i`rзом  г]мIн  }і  кагіітагіі 42(,5 9460 944 28 036 38 44()
'}аггіішок  m  кігIець  року    . ,]..^` 4300 18160 27 419 37109 82 688

:.,,.,`;        ,    ',`т``,",`' - `=-ъ+

•-\-,'''i,`\--;,,_:
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ПРИМ1ТКИ до Ф1НАНСОВОЁ ЗВ1ТНОСТ1 КП  «ВИШН1ВСЬКВОдОКАНАЛ»
СТАНОМ НА 31 ГРУдНЯ 2019Р.

1.3ага.іьна iнформацiя  про пiдприсмство
комунАльнЕ п1дприсмство «вишн1вськводокАнАл»  вишнЕво.і.  мIсько.1.

РАдИ  КИСВО-СВЯТОШИНСЬКОГО  РАйОНУ  КИ.1.ВСЬКО.1.  ОБЛАСТ1»  (надалi --  Комунальне
пiтпри€мство)    засноване     на     власностi    територiально.I.    громади     мiста     Вишневе     Кисво-
Святошинського району Ки.I.всько.і. областi та € його Власником або Засновником.

Комунаjіьне   пiдпри€мство   створено   за   рiшенням   виконкому   Вишнево.I.   мiсько.і.   ради
народних  депутатiв   №   52   вiд   27.10.1995р.      i   заресстрованого      Кисво-Святошинсько.і.      РдА
Ки.і.всько.і. обjіастi  вiд 26.12.1995р.,  номер запису  про  включення  вiдомостей  про  юридичну  особу
до €дР   1339120 0000 001060  .

Вищим    органом    управлiння    Комунального    пiдпри€мства   €    його    Власник.    Функцi.і.

управлiння  вiд  iменi  Власника здiйсню€  його  уповноважений  орган-виконком  Вишнево.і.  мiсько.I
ради.

Головною метою дiяльностi Пiдприсмства с: забезпечення мешканцiв мiста Вишневе Ки€,во-
Святошинського   району   Ки.і.всько.і.   Областi,   а   також   мешканцiв   i+шIих   населених   пунктiв   i

територiй  на договiрних засадах  послугами  централiзованого  водопостачання  та  водовiдведення,
забезпечення  якiсними  послугами  з  утримання  та  експлуатацi.і.  водопровiдних  та  каналiзацiйних
мереж, якi надаються за тарифами, затвердженими виконкомом Вишнево.і. мiсько.і. ради.

Комунальне   пiдприсмство   мас   самостiйний   баланс,   розрахунковi   рахунки   в   установах
банкiв,  круглу печатку,  веде обттjк у вiдповiдностi до   вимог Закону Укра.і.ни «Про бухгаjітерськ-ий
облiк та фiнансову звiтнiсть в Укра.і.нi»  вiд  16.07.1999р №996-ХIV  .

Здiйснюючи   право      господарського   вiдання   Комунальне   пiдпри€мство   володiс,
користу€ться     та     розпоряджа€ться     зазначеним     майном,     з     обмеженням     правомочностi
розпорядження щодо майна за погодженням    та з дозволу Власника в установленому порядку.

Умови функцiонуваIIня та економiчна ситуацiя.
Пiдприсмство  здiйснюс  дiяльнiсть,   що   пiдлягас     дсржавному  лiцензуванню.   Тарифи,  за

якими   Комунальне  пiдприсмство  надас  послуги  регулюються  Вишневою  мiсъкою  радою.   На
рiшення про розмiр  та впровадження тарифiв суттсво впливають соцiальногполiтичнi фактори.

Економiка Укра.і.ни,1що  виходить  i3 затяжно.і. кризи, демонстру€   слабке зростання  в умовах
триваючо.і. iнфляцi.і..

Звiтним   перiодом  дjія   Комунального  пiдприсмства    €   календарний   рiк  з  о1.01.2019р.   гіо
31.12.2019р.

OCHOBHi ВiдОМОСТi ПРО ПiдПРИСМСТВО

Вишнiвськводоканал»Комунаjіьне пiдприсмство «Е
Вишнево.I. мiсько.і. ради  Ки€вс

району Ки.і.всъко.і. областi»
КП «Вишнiвськводоканал»

ма комунальне пiдпри€мство
20593491

Е)мства 08132      Ки.і.вська      область`

район, м. Вишневе, вул.. €вр
а 08132       Ки.і.вськLа      область.

район, м. Вишневе, вул.. Свр
51799

27.10.1995

2059349101361нLQ+JЕ_р____

о-Святошинського
Повне найменування

Скорочене най менування
Органiзацiйно-правова
код сдрпоу
Мiсцезнаходження пiдприс

LБакi-и-ч-I-і`аl-п-ЬiLТг-бЁ-а-)-а-дТi-е-ё

тел/факс

[Fн:в:j?=Ои#аТfРЕао=

Ri=о---tЁi:-оi-п-L-Тi-ський
йська,45

ки€~вБ.-са-ятошш
опейська,45

-/-



переjіiк засновникiв Територiальна    громада    мiста    Вишневе    Ки€во-
Святошинського району Ки.].всько.і. областiр/рUА843218420000026009053113521

Банкiвськi реквiзити
в Ки.і.вському ГРУ ПРИВАТБАНКУ в м.КисвiКодКВЕд36.00-(основний);

Види дiяльностi
Код КВЕд 37.00 Каналiзацiя`вiдведення  й очищенI1я
стiчних вод;
Код  КВЕд 43.11  Знесення;
Код КВЕд 43.12 Пiдготовчi роботи на будiвеjіьно\і}
майданчику;
Код КВЕд 43.22 монтаж водопровiдних
мереж,систем опалення та кондицiонування;
Код КВЕд 49.41  вантажний автомобiльний
транспорт.

менти на ок  емі види діяльності
формація про одер>серjLт_а№№690/КВ/49д-19 ц_т_еJ2±iндi.,.13.02.19-13 .02.24

Вид дiяльностi                           |Спецjальне О  ган ліцензування
дFжавне       агентство  '

водокористування ресурсiв Укра'L.ни
Спецiальний дозвiл на державна служба№_4471 12.12.13,12.12.18

користування надрами геологi.і. та надрукра`,'ни

СерiяАв№Т3Ё-2ТТ7ТГ- з                   31.05.2011-

-Лiцензiя на
Ки.і'вська обласна                 t

безстроково центраjіiзованеводопостачання таводовiдведення державна адмiнiстрацiя   |I!

У  2019р.  Комунальне  пiдприсмство  здiйснювало  свою  дiяльнiсть  вiдповiдно  до  Статут}'.
остання  редакцiя  затверджена рiшенням  ХLПI  сесi.і. Vll  скjіикання  Вишнево.і. мiсько.і. ради  Ки€во-
Святошинського району Ки.і.всько.і. областi вiд 24  грудня  2019 р. № 0l-0l/ХLIП7-13/

2.Умови функцiонування Пiдприсмства в Укра.і.нi
Укра.і.нськiй економiцi, як i ранiше, притаманнi ознаки та ризики ринку, що розвиваеться.

Подаjіьший економiчний  розвиток Укра.і.ни значною  мiрою залежить вiд ефективностi  економiчнт,:.
фiнансових та судових реформ, запроваджуваних урядом, а також вiд змiн у. податковj.й, ю.ридичніи;
законодавчо.і.  та  полiтичнiй  сферах.  Керiвництво  не  може  передбачити  всі  тенденціі,  які  могли  о
вплинути на економiку Укра.і.ни, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на
фiнансове ста1ювище Пiдпри€мства.

Керiвництво  впевнене,  що  в  такiй  ситуацi.і.  воно  вжива€  всi  необхiднi  заходи  для  забезпечення
стабiльностi та подальшого розвитку Пiдпри€мства.

дiяльнiсть  Пiдприсмство  регулюсться  вiдповiдно  до  Постанови  КМУ  №  869  вiд  оL06.20l і  (i3
змiнами, внесеними згiдно з Постановою КМУ № 291  вiд о3.04.2019) «Порядок формування тарифiв
на   централiзоване   водопостачання   та   централiзоване   водовiдведення»   в  .частинi   встано.влення
вiдпускних тарифiв  на  послуги  з  централiзованого  водопо.стачання  та  водовідведення.  На рішення
про розмiр та впровадження тарифiв сутт€во впливають сощальн.о,політичнi фагори.
Фiнансова     звiтнiсть     вiдображас     оцiнку     здiйснену     провідним     управлінськ.им     персона.іоM
Пiдприсмства  щодо  потенцiйного  впливу  економiчно.і. ситуацi..:.. в  Укр.а.і:нi  на дiяльність та. фi.нансове
становище Пiдприсмства.  Подаjіьшi змiни економiчно.і. ситуацп в краші  можуг1`ь супсво відрізнятися
вiд оцiнки керiвництва.

2. Основа пiдготовки  фiнансово.і. звiтностi
2.1. Заява про вiдповiднiсть
Ця  фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово.і.  зрiтчостi ( ]а.іi -
МСФЗ),  затверджених  Радою  з  мiжнародних  стандартiв бухгалтерського  облiку та які  діяли  на .іа1?
складання такю.і. фiнансово.і. звiтностi  та оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни
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Кер}ючись    МСФЗ     1     «Перше    використання    мiжнародних    стандартiв    фiнансово.і.    звiтностi»,
Пiдпри€мство  обрало  1  сiчня  2018року датою  переходу  на  МСФЗ.  При  цьому,  фiнансова  звiтнiсть
Пiдпри€мства  за  2019  рiк  с  першою  рiчною  фiнапсовою  звiтнiстю,  що  складасться  вiдповiдно  до
вн\іог МСФЗ.

За.     .рiк,      щ.о      з?вершився      31       грудня      2018      року,      Пiдприсмство      складало      фiнансову
3вітність  у  вIдповідностi  до  Закону  Укра.і.ни  "Про  бухгаjітерський  облiк  та  фiнансову  звiтнiсть  в
Укра.і.нi" й Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Укра.і.нi. данi положення бухгалтерського
об,іiк}J  в  деяких  аспектах  вiдрiзняються  вiд  МСФЗ.  Фiнансова  звiтнiсть  за  рiк,  що  закiнчився  31
гр.\`дня 2018р. та за рiк що закiнчився 31  грудня 2019р.  року була складена на пiдставi бухгалтерських
дfних.. вiдпорiдним  чином  скоригованих  та  перекjіасифiкованих  для  достовiрного  представлення  у
відповідності    до    МСФЗ.    Отже,    ця    фiнансова    звiтнiсть,    яка    була    пiдготовлена    на    основi
б.\.\га.ітерських  записiв  згiдно  з  П(С)БО,  мiстить  коригування,  необхiднi  для  подання  фiнансового
стащ   Шдпри€мства,  результатiв  його  дiяльностi  i  руху  грошових  коштiв  вiдповiдно  до  МСФЗ,  якi
б}.іи  чинними  на дату складання звiтностi.  Iнформацiя  про  впjіив  переходу  Пiдприсмства на МСФЗ
наве]ена  та трансформований Звiт про  фiнансовий стан  за 2018р. наведена в примiтцi 6.

В складi МСФЗ, офiцjйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни, оприлюднене
стандарт МСФЗ  14 «Вiдстроченi  рахунки тарифного регулювання», метою якого с визначити вимоги
щодо   вiдображення   у   фiнансовiй   звiтностi   залишкiв   за   вiдстроченими   рахунками   тарифного
рег}'лювання,  якi  виникають,  коли  суб'скт  господарювання  надас  товари  або  послуги  клiснтам  за
цiною або ставкою, яка пiдляга€ тарифному регулюванню.
дiя,іьнiсть Пiдприсмства пiдпадас пiд тарифне регуjтювання, однак Пiдприсмство не застосову€
МСФЗ  14, оскiльки    суттсвi для  фiнансово.і. звiтностi  в  цiлому заjіишки за вiдстроченими  рахунками
тарифного  регулювання  були  вiдсутнi    та  прийнято  рiшення  що    у  разi  виникнення  залишкiв  за
вiдстроченими  рахунками  тарифного  регулювання,  облiковувати  активи  та зобов'язання,  доходи  та
витрати  вiдповiдно до загальноприйнятих принципiв бухгаjітерського облiку згiдно з МСФЗ.
У сво.і.й першiй фiнансовiй звiтIюстi за МСФЗ   пiдприсмство не визнавало залишки за вiдстроченими
рах}'нками тарифного регулювання.

Основнi  принципи  облiково.і. полiтики  Пiдприсмства  на 2019 рiк затверджена на1{азом   № 6/1
вi]  05.01. 2019 року. Облiкова полiтика вiдповiда€ всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання
фiнансово.і. звiтностi за МСФЗ.
Фор\іи    звiтiв    складенi    у    вiдповiдностi    до    вимог    Нацiонального    положення    (стандарту)
б.\.`га.ітерського  облiку  затверджених  наказом  Мiнiстерства  фiнансiв  Укра.і.ни  №  73  вiд  о7  лютого
=013  року (13 змiнами  i доповненнями,  внесеними  наказом  Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни № 627  вiд
=П  червня  2013   року),  у  межах  чинного  законодавства,  нормативних  актiв   Мiнiстерства  фiнансiв
`'і`-ра.1.ни та \Iiжнародних стандартiв.
Прегстав.іена фiнансова звiтнiсть за    2019 с повним  комг1лектом  фiнансово.і. зві.тностi,  що  повнiстю
вiнповi]а€   МСФЗ  та  мiстить   порiвняльну  iнформацiю  у  всiх  звiтах  та  примiтках  до  фiнансово.I
3вiтнс`стi   Пiдпри€мства.

2.2.Основа подання iнформацi.I.
При   облiку   господарських   операцiй   пiдприсмство      застосовус   вiдповiднi   МСФЗ.   для

фіір\і}вання    фiнансово.і.       звiтностi        Пiдприсмство    застосову€    наступнi    принципи    та    якiснi
.\арактеристики:
аі Прннцнп вiдповiдностi
Фiнансова звiтнiсть форму€ться вiдповiдно до МСФЗ.
I5 і Прі]нцнп безперервносh

ФінанL`ііва  звiтнiсть  зазвичай   складас`ться   виходячи   iз   припущення   про  те.   що   Шдприсмство
3±iйснhLіс   гiя.іьнiсть   безперервно   та    буде    нродовжувати    .Гі.   в   досяжному    майбутньому.    Якщо
Пi±прнс\іство   не   ,\1ас   намiрiв   чи   не   може   продовжувати   дiяльнiсть   як   цiлiсний   компjіекс`   то
iнфіір\іацiя    нро    це    повинна   бути    розкрита   в   описi    принципiв    бухгалтерського   облiку,    якi
вііkі`рнстіів\ються.
в ) Пр[]нцнп нара`} вання

Рез}.іьтатн  операцiй  та  iншi   подi.і.  визнаються  тодi,  коли   вони   вiдбуваються  а  не  тодi,   коли
іітрп_\і.\ються  чн  вип.іач}ються  грошовi  кошти  чи  .і.х  еквiваленти.  ВОни  вiдображаються  в  обjіiкових

регiстра.\ та навотяться }. фiнансовiй звiтностi тих перiодiв, до яких вони нале>кать.
Цю   фiнансов.\    звiтнiсть   сшадено   на   основi       вище   наведених   принципiв      та   доцiльно.I

собiвартостi.
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На практицi сутнiсть операцiй та iнших обставин  i  подiй  не заржди вiдповiдас тому, [цо виі ік.?с '3
і.х юридично.і. форми. У сво.і.й фiнансовiй звітностi  Пiдприсмство  відобража€ господарські  операцН та
iніііi  подi.і.  не  тiльки  вiдповiдно  до  .і.х  юридично.і.  форми,  але  згiдно  з  .і.х  змiстом  та  економічною
сутнiстю.

2.2 ФункцiОнальна валюта та валюта представлен11я

Функцiональною  валютою  Пiдприсмства  €  укра.і.нська  гривня,  що  €  валртою  середовища,  в
якому здiйснюються  всi господарськi операцi.і..  Всю iнформацiю у фiнансовiй звітностi  представлено
в тисячах гривень i3 заокругленням до цiлих.

2.З Рiвень суттсвості

для      достовiрного      вiдображення      операцiй      госпо.дарсько.і.     дiятіьностi      Пiдприсмством
встановлюються критерi.і. сугітсвостi iнформацi.і.,    в тому чисш

- про господарськi операцi.і. та подi.і. ;
-для фiнансово.і. звiтностi в цiлому.
Кiлькiснiкритерhсуп`свостiiнформацi.і.прогосподарськ!опер.ацnтаподhвстановтіюютьсж
-   для   господарських   операцій   та   подій,   пов'язаних   і3   змічами   у   складі   (рухом)   акгивів.

зобов'язань, власного капiталу -до 2  вiдсотків   виходячи  із вартості  відповідно  вс" активів або  всш
зобов'язань, або власного капiталу;

- для  господарських операцiй та подiй щодо доходiв i  витрат ~ до  1  вiдсотка вiд загально.і. суми

доходiв пiдпри€мства;
-  для  шформаці.і.  про  інші  господарськi  операці.[ та  поді.і  до  5  вiдсоткЬ    від  кожно.і  операцп. з

УРаХУваННЯМ     ОбСЯГ1В     д1ЯЛЬНОСТ1     П1Т11РИСМСТВа,     ХаРаКТеРУ     ВПJlИВУ     Об'СКТа     ОбJliКУ     На     Р1ШеннЯ
користувачiв та iнших якiсних чинників;

щ  для   вiдхилення  балансово.і.  вартостi  необоротних активiв  рiд .і.х  справедливо.і.  вартостi   та для
вiдображенняпереоцiнкиабозменшеннякорисностітакихоб'сктів~15%.

2.4 Суттсвi судження, Облiковi оцiнки та припущенш керiвництва

Нiдготовка фiнансово.і. звiтностi  вимагас вiд управлiнського персоналу Пiтприсмства суджень .та
здiйснення  оцiнок  i  припущень,  якi  впливають  на застосування  облiково.і. політики та суми  активів,
зобов'язань,  доходiв та витрат,  які  визнані у  фінансовій звітності,  а також на розкрипя  інформацп
про умовнi активи та зобов'язання.

Судження

(крімтих,щопов'язашзоблiкови.миоцiнками),щоможутьсупсвовпливатинасуми,;кiвінвизнасу
Застосовуючи облiкову політику, уIіравjіінLьі`ии іііі,.v„ш,  [ ,,н.,г..~. __ _

фінансовій   звiтностi.   1нформащю   про   судження   управлінського   персоналу,   в   основному   мас
найбiльший сутт€вий вплив в наступних випадках:

-    iнтерпретацi.і. складного податкового законодавства;
-формування вiдстрочених податкiв.

iковуполiтику,уIіравлiнськийперсоналПiдпри€мстваздiйсню€рiзнiсудження___.,_^_ .,,,.  ^`,`л,]    аіfi  Riн  Rиг2нас`  v

Облiковi t]цiнки та припущення

Оцiнкитаприпущенняуправjіiнськогоперсоналубазуються.на.iнформац.hякадостугіна.нада'ту
ттnі.ііп  ^iuянгпRn.і.  rівiтностi.  Фактичнi  результати  можуть  відрізня.тися  від  поточних  оцінок.  Ці_ ___      ,,_-,,:   ,„+,,\|)г\,DсlLluаскладаі-іня  фiнансово.і.  звітності.  tрактиііні  іjt;5уllDl:1г[  „,v:„ ._  ~.пг__

оцiнкитаприпущенняперiодичнопереглядаються[,вразічеобхiдностiкоригувань,таtiкори
вiдображаютьсяускладiфiнансовихрезультатівзатойперіод,вяк.омупронихсталовідомо.
зазвичай,  використовуються  в  наступних  витадках  (даний  перелік  не  с  вичерпним,  проте
основнi випадки, в яких використовуються оцінки):

•     визначення строку корисного використання активу;
•     зменшення корисностi основних засобiв;
•     нарахування резервiв пiд податковi та юридичнi ризики;
•     нарахування резервiв пiдзнецiнення фiнансових активiв;

гування
оцiнки,
показус

Змiни   в   первiснiй   оцiнцi   з'являються   в   результатi. нових   подiй,   змiни   умов,   накопичення
практичного  досвіду  або  гових  д?них.  Якщо  зміна  оцінки  або   появ.а  нових  фактичних  даних
в1дбувастьсЯвпеР1Од1,в1дМ1ННОМУВ1дПер1ОдУ,вЯКОМУВiдбУваетЬСяПеРв1СнаоЦ1нКа,тОРеЗУЛьтатв1д
змiн  вiдображасться  в  перiоді  змін  або  появи  фактичних  даних.  Звiтність  за  попередні  періоди  не
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змiню€ться.  При цьому,  якщо ефект змiни оцiнки на попереднi  перiоди знаходиться  в  межах рiвня
суіт€востi для окремих операцiй, то вiн вiдображасться  в тiй же статтi,  по якiй була проведена сума
первiсно'і. оцiнки, якщо ефект перевищу€ рiвень суіт€востi дjія окремо.I. статтi, то метод облiку по цiй
операцi.I. повинен узгоджуватись с облiковою тюлiтикою.

Оцiнка спрuведливо.[ вартостi
Справедлива  вартiсть  визнача€ться  як цiна,  яка була б отримана за  продаж активу або сплачена

за   передачу  зобов'язання  у   звичайнiй   операцi.і.  мiж  учасниками   ринку   на  дату   оцiнки.   Оцiнка
справедливо.і.   вартостi   базу€ться   на   припущеннi,   що   операцiя   iз   продажу   активу   або   передачi
зобов'язання   вiдбудуться   або   на  основному   ринку  для   цього   активу   або   зобов'язання,   або   за
вiдсутностi основного ринку ~ у найвигiднiшому ринку для активу або зобов'язання. Основний або
найвигiднiший ринок ма€ бути доступним для Пiдпри€мства.

З. OCHOBHi ОбЛiКОВi  ПРИНЦИПИ ПiдПРИСМСТВа
3.1. Основнi засоби
3.1.1. Первiсне вu'знання основних засобiв

Основнi засоби визнаються Пiдпри€мством активом лише в разi, якщо:
-    iсну€ ймовiрнiсть того, що Пiдприсмство отримас певнi економiчнi вигоди у майбутньому;
-первiсна вартiсть може бути оцiнена надiйним способом;
-    призначений для  використання  протягом  бiльше нiж одного  робочого  циклу (як правило,

бiльше  12  мiсяцiв).
Пiдпри€мство  встановліо€  вартiсний  порiг  iстотностi  для  вiднесення  необоротних  активiв  до

складу ОЗ в сумi  6000,00 грн.
Основнi засоби, створенi (побудованi) пiдпри€мством, включаються до вiдповiдно.I. групи засобiв

з моменту приведення .і.х до технiчно.і. готовностi для експjіуатацi.]. за цiльовим призначенням.
3.1.2. Подальша оцiнка основних гзасобiв

Пiсля    первiсного    визнання    mдприсмство,    в    основному,    застосову€    модель    облiку    за
собiвартiстю   або   доцiльною   (умовною)   собiвартiстю   (стосовно   активiв`   придбаних   до   дати
переходу  на  МСФЗ)  за  вирахуванням  накопиченого  зносу  та  збиткiв  вiд  зменшення  кориснос'гi.
доцiльна  собiвартiсть  основних засобiв   визначена  методом  замiщення  за результатами  незаjіежно.]
оцiнки.
З.1.З     Амортизацiя     основних    засобiв     розраховусться     прямолiнiйним     методом     протягом
передбачуваного строку корисного використання, встановлених пiдприсмством.
Очiкуванi термiни ко [сного вико  истання для основних засооів с такими:

- не амортизуються
в д 30-80 рокiв
в д   15-80рокiв

1. ( мережi Вiд   20 -60 рокiв

я в д 5-] 5  рокiв
в ГL5-10   рокiв                                                                   т--~      ~

4-10 рокiв

5-7  рокiв
5-12рокiЪ~~-^-------~~--

Не амортизуються

Земельнi дiлянки
Будiвлi
споруди
Передаваjіьнi

Машини та обладнан
Траtlспортнi засоби
меблi та
Офiсне обjіаднання
Iншi основнj засоби
Капiтальнi  iнвестицi.і

Метод амортизацi.I. лiквiдацiйна вартiсть i термiни корисного використання активiв анаjіiзуються
Пiдприсмством   станом    на   кожну   звiтну   дату   та   за   потреби   коригуються,   якщо   очiкування
вiдрiзняються вiд попереднiх оцiнок.

Амортизацiю  активу  припиняють  на  одну  з  двох дат,  яка  вiдбувасться  ранiше:  на  дату,  з  яко.I
актив   класифiкують   як  утримуваний  для   продажу  (або  включають  до  лiквiдацiйно.I.  групи,   яку
класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з яко.і. припиняють визнат]ня
активу.

3емля та капiтальнi  iнвестицi.і. не амортизуються.
Якщо  собiвартiсть  основного  засобу  включа€  в  себе  витрати  на  демонтаж,   перемiщення  та

вiтновлення   територi.і.,    ця    частина   земельного   активу   амортизусться    протягом   перiоду   вигiд,
отри\іаних пi] час здiйснення цих витрат.

Якщо с}'ітсвi компоненти одиницi основних засобiв мають рiзнi строки корисного використання,
вони облiков}'ються як окремi одиницi основних засобiв.
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3.1.4. Капiтtілі,нi illвестuц.h[
Незавершенi   капiтальнi   iнвестицi.і.   вкjіючають   в   себе   роботи   з   будiвництва,   виготовjіення.

реконструкцi.і.,     модернiзацi.і.,     технiчного     переоснащення     (шляхом     модернiзацi.і.),     придбання
обладнання для будjвництва якi на дату балансу не введенi в експлуатацiю.

Незавершенi  капiтальнi  iнвестицi.і.  вiдображаються  по  собiвартостi  за  вирахуванням  збиткiв  вiд
знецiнення.    Об'€кти    капiтальних    iнвестицiй    не   амортизуються.    Знос   об'€ктiв   незавершеного
будiвництва   почина€ться   у   мiсяцi,   коли   активи   доступнi   для   використання,   тобто   коли   вони
перебувають у мiсцi та умовах, що умоясгIивлюють .і.х використання за призначенням.

Аванси  сплаченi  діія  придбання  об'€ктiв  капiтаjіьних  iнвестицiй  вiдображаються  як  необоротнi
активи у скjіадi  iнших необоротних активiв.
3.I.5.От|іu:мtінi осIіовIіuх засt]бiв вiд власIіuкіі

Об'€кти   комунально.і.  власностi,   отриманi   Пiдприсмством   вiд   власника  -   органу   мiсцевого
самоврядування для використання у сво.і.й господарськiй дiяльностi, на правi господарського вjдання i
якi   не  увiйшли  до  складу  статутного  капiталу,  визнаються  Пiдпри€мством  визнаються  у  склатi
основних засобiв та iншого додаткового капiталу.

Первiсне   визнання   таких   основних   засобiв   визна€ться   за   справедливою   вартiстю,   яка   }'
подальшому  визнасться  як  .і.х  доцiльна  собiвартiсть  та  €  базою  для  нарахування  амортизацi.I..  Сума
нараховано.і.   амортизацi.і.   щомiсячно   вiдображасться   у   складi   iнших   доходiв   протягом   строк}
експлуатацi.і. цих активiв.
3,2.Нематерiальнi активи
3.2.l.IIервiсне визнання та подальша оцiнка

Первинна   вартiсть   нематерiаjіьних  активiв  склада€ться   з   вартостi   .і.х   придбання,   включаючи
невiдшкодованi  податки  на придбання, а також будь-якi  витрати по приведенню активу до робочого
стану для використання за призначенням.

Пiсіія  первiсного  визнання  Пiдпри€мство  вiдображас  нематерiальнi  активи  за  собiвартiстю  за
вирахуванням  будь-яко.і.  наколичено.і. амортизацi.і. та  будь-яких  накопичених  збиткiв  вiд  зменшення
корисностi.

Незавершенi   капiтальнi   iнвестицi.і.   мiстять   витрати,   безпосередньо   пов'язанi   зi   створенням
нематерiаjіьних  активiв  та  не  амортизуються  до  моменту,  коли  нематерiальнi  активи  доведенi  до
стану, придатного до використання та введенi в експлуатацiю.
3.2.2.Амортизацiя

Термiн   корисного   використання   нематерiальних   активiв   може   бути   або   обмеженим,   або
невизначеним.

Нематерiальнi     активи    з    обLмеэ+се7+z4;и    иерл#+юл4    корис7tо2о    ВИкОРиСтанНя    аМОРтиЗуються
прямолiнiйним     методом     протягом     цього     термiну.     Пiдпри€мство     почина€     амортизацiю
нематерiального   активу,    коли   актив   ста€    придатним   до   використання   у   спосiб   визначений
управлiнським персоналом.

Термiн  корисного  використання та метод амортизацi.і. для  нематерiального активу з обмеженим
термjном корисного використання переглядаються на кiнець кожного звiтного перiоду.

НемаТеРiалЬНi   активи  З  7+с6э/з7+с7че7+Zм4  л1ер,wJ.#Ом  КОРИСНОГО  ВИКОРИСТаННЯ   не  амОртиЗуються,  а
тестуються   щорiчно   на   знецiнення.   Термiн   корисного   використання   нематерiальних   активiв   з
невизначеним  термiном  використання  перегляда€ться  на  кiнець  кожного  звiтного  перiоду  з  метою
визначення  того,  наскiльки  прийнято  вважати  цей  актив  об'€ктом  активiв  з  невизначеним  термiію\і
корисного використання.

Очiкуванi термiни корисного використання для нематерiальних активiв € такими:

Право користування землею
Право користування майном
Комп'ютернi програми
lншi нематерjаjіьнi активи

зо
г6-

вiдповiдно до правовстановлюючого документа
вiдповiдно до правовстановлюючого документа;
4-7 рокiв
4-12 рокiв

Нематерiальнi  активи  перевiряються  на знецiнення  при  появi  ризикiв знецiнення.  Змiна строкiв
корисного  використання  с  змiною  облiкових  оцiнок  i  вiдображасться  перспе1{тивно.  Лiквiдацiйна
вартiсть нематерiалы+их активiв вважа€ться нульовою.
3.2.Зменшення корисностi не фiнансових активiв

Пiдприемство  проводити  аналiз  вартостi  не  фiнансових  активiв,  що  амортизуються,  стосовно
зменшення  .і.х  корисностi  щоразу,  коли  подi.і.  чи  змiна  обставин  вказують,  що  залишкова  вартiсть
активу може бути не вiдшкодована. У випадку, коли залишкова вартiсть активу перевищу€ суму його
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L`_чiLг\ваного   вiдшкодування,   у   звiтi   про   прибутки   та   збитки   визнасться   збиток   вiд   зменшення
хL`ріісностi.

С\\іа  очiк.vваного  вiдшкодування  це  бiльша  з  двох  оцiнок  активу  (або  одиницi,  яка  генеру€
грі`шо-вi кошти): справедливо'1. вартостi мiнус витрати на вибутгя та його вартостi  при використаннi.

3бііток  вiд  зменшення  корисностi  визнасться  в  прибутках  чи  збитках,  в  складi  тих  к.атегорiй
внттjат.  якi  вiдповiдають  функцi.і. активу,  кориснiсть  якого  зменшилась,  за  винятком  випадкiв,  коли
акт[ів    об.іiковують    за    переоцiненою    сумою.    Будь-який    збиток    вiд    зменшення    корисностi
переоцiненого   активу   слiд   визнавати   як   зменшення   переоцiнки,   якщо   збиток   вiд   зменшення
кL`р[Iсностi не перевищус суми, враховано.і. в складi дооцiнки такого активу.

В   кiнцi  кожного  звiтного  перiоду,  незалежно  вiд  наявностi  будь-яких  ознак,  Пiдпри€мство
L`цiнюс активи на предмет iснування збитку вiд зменшення юрисностi активу.
З.З.ВіітратIі на позики

Внтрати  на  позики  включають  в  себе  витрати  на  сплату  вiдсоткiв  та  iншi  витрати,  понесенi  у
~,Е q3№  i3  запозиченням  коштiв.  Пiдприсмство капiталiзус витрати  на позики,  Lцо мають безпосереднс

віTнLіL]ення до  придбання, будiвництва або виробництва кваjіiфiкованих активiв, як частину вартостi
цьLігіі аLггиву.  Iншi  витрати  на позики  визнаються  Пiдпри€мство як  витрати  в тому  перiодi,  в якому
вL`нн б\',іи понесенi.

];тою початку капiталiзацi.і. с дата, коли Пдприсмство вперше викону€ всi умови, наведенi
н'Iжче:

1 )  понесла витрати, пов'язанi з активом;
2)  понесjіа витрати на позики;
3)  веде дiялънiсть, необхiдну для пiдготовки активу до його використання за призначенням

або продажу
Об.іiк  витрат на позики, якi капiталiзуються на квалiфiкований актив, визначати окремо по

кі`жно`і\  об.скту.
Внз-нання квалiфiкацiйного активу проводиться з урахуванням суп€востi часу (три мiсяцi та

r5i.іьше). необхiдного для його створення i встановлюсться згiдно укладених пiдпри€мством
]llг`lвllрiв.
З.J.ЗапасIі

Первiсна  вартiсть  запасiв  включа€  всi  витрати  на  придбання,  переробку  та  iншi   витрати,  якi
неі`б\i±нi   г.ія   доведення   запасiв   до   .і.х   теперiшнього   стану   та   транспортування   до   мiсця   .і.х
т=перiшнього знаходження.

Пiс.ія первiсного визнання запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок -собiвартiстю
3 .\ ра_\} вання\і транспортно-заготiвельних витрат або чистою вартiстю реалiзацi.і..

Вартiсть  запасiв   при  вибуітi,   визначасться   iз  використанням   методу  собiвартостi   перших  за
часіі\і наг`одження запасiв (ФТФО);

Собiвартiсть   наданих г1ослуг з водопостачання та водовiдведення включають вартiсть сировини,
рtчiLічо.і.  сн.іи.  амортизацi.I.  виробничого  обтIаднання,  iншi  прямi   витрати    та  розподijіено.і.  частини
зага.іьніівнробничих витрат.
3.5. Фiнансовi активи

Фiнансовi    активи    та    фiнансовi    зобов'язання    визнаються    у    звiтi    про    фiнансовий    стан
Пi±прнс\Iства }' той момент, коли Пiдприсмство стас стороною в контрактних взасмовiдносинах щодо
цьL`гс` i нстр.wіент}

Фiнансовi   активи   Пiдпри€мства  представленi   грошовими   коштами  та  .і.хнiми  еквiвалеIітами`
пL`зііі\-а\Iп. торгове.іьною та iншою дебiторською заборгованiстю.

m.і   чаL`   первiсного   визнання   фiнансовi   активи   оцiнюються   за  справедливою   вартiстю   плюс
зіітрзтн  tla ііперацiю. якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
]ебirііt]рсhК{I  ltіi5tіРГtlВtlНiСТЬ

I1рп  первiсно\I}   визнаннi  торгова  дебiторська  заборгованiсть  оцiню€ться  за  цiною  операцi.і..
Шна  ііперацi.і.  торiвню€  сумi  компенсацi.і.,  на  яку  пiдпри€мство  очiку€  мати  право  в  обмiн  на
перегач}   пок.\пцю  товарiв`  робiт,   послуг,  за  винятком  сум  зiбраних  вiд  iменi  третiх  сторiн.
гlебiтL`рська заборгованiсть  це  право пiдприсмства на компенсацiю, яке с безумовним.
Пiс.ія   первiсного   ви3нання   дебiторська   заборгованiсть   класифiку€ться   по   бiзнес-моделi.   як

\тгi!\!\вана   ±.ія   отрн\іання   платежiв   вiд   дебiторiв   або   iнших   компенсацiй   i   облiковуються   за•зm``ігті-{3Lів.інщ`  вартiстю  iз  використанням  методу ефективно.і. прQцентно.і. ставки  за мiнусом  резервiв

ii з  3. н е ц і [ i L' н н я .

Віітратн та до`оди що виникають вiд вiдображення заборгованостi по амортизованiй вартостi
вi±Lч5раж} ються }-звiтi про сукупнi доходи при зменшеннi  корисностi таких активiв, а також при
',-,-а\,ор"3ацi-,'.



дебiторська     заборгованiсть     вiдноситься     до     складу     оборотних     активiв,     за     виняткіі\і
заборгованостi, строк погашення яко.і. перевищу€ включаються до складу необоротних активiв.
довгtlстрокова дебiторська заборгtlванiсть

довгострокова  дебiторська  12  мiсяцiв  пiсля  звiтно.і.  дати.  Такi  активи  заборгованiсть,  первiсно
визна€ться  за теперjшньою  вартiстю  суми  до  отримання,  в  подаjіьшому  рiзниця  мiж теперiшньою
вартiстю  при  первiсному  визнаннi  та  номiнальною  сумою  амортизусться  i  визнаеться  вiдсоткови`і
доходом.

Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або qjiнансовог? зобов 'язання  ще сумаL, заL яLF{Ою
фiнансовий актив чи фiнансове зобов'язання оцiню€ться пiд час первiсного визнання з вирахування\.1.
погашення   основно.і.  суми   i   з  додаванням   або   вирахуванням   накопичено.і.  амортизацi.і.  будь-яко1
рiзницi  мi>к  первiсною  вартiстю  та  вартiстю  при  погашеннi  (вiдкориговано.і.,  у .випадку  фiнансови\
активiв, iз урахуванням резерву пiд збитки), визначена за методом ефективного відсотка.

для визначення ефективно.і. вiдсотково.і. ставки Пiдприсмство використову€ ринковi середнi ставки по
депозитах Нацiонаjіьного банку Укра.і.ни на дату операцi.і..
Амортизацiя    на   основi    використання    ефективно.і.   вiдсотково.і.   ставки    включасться    до   склад}
фiнансових  доходiв  у  звiтi  про  прибутки  та  збитки  а  збитки,  зумовленi  знецiненням  визнаються  }
складi iнших операцiйних витрат.

дебiторська  заборгованiсть  за  виданими  авансами   визнасться   в  облiку  за  умови   ймовiрності
надходження  економiчних  вигiд та  надiйностi  .і.х  оцiнки  а також  за  наявностi  контракту  (угоди)  на
виконання  якого  було здiйснено  перерахування  грошових коштiв  (  або  передача  iнших  активiв)  на
дату такого перерахування.

Аванси виданi вiдносяться до довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена
оплата, будуть отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля
первiсного визнання буде вiднесений до категорi.і. необоротних активiв.

Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу, або частини групи подiбних
фiнансових активiв) припиня€ться, якщо:

-    строк  дi.і.  контрактних   прав   Пiдприсмства  на  грошовi   потоки   вiд  фiнансового  актив},.
закінчився;

-    вiн передас фiнансовий актив i ця передача вiдповiда€ критерiям для припинення визнання

фiнансового активу, тобто Пiдприсмство не зберiгас контроль над переданиу активом.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка відображас

права та зобов'язання Пiдприсмства, створенi або збереженнi при передачi активу.
ЗнецiнеItlL]L t[]iнtінс{]вuх актuвiв

МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» вимага€ створення резервiв вiд знецiнення фiнансових активiв`
якi   можуть   статися   в  майбутньому,   навiть   з   мiнiмальною   ймовiрнiстю.   Пiдприсмство   створюс
забезпечення на знецiнення фiнансових активiв з моменту первiсного визнання активу.

Пiдпри€мСтВо  ЗаСТОСОвУС  пiдХiд  фОРмУванНя   РезеРВу   Пiд  ЗНецiНення   з  6#/(ор#с.и7сz//7/я  ,v'/с7/7?рZtl,//.

резср6);бс"и   за   якою   резерви   на   покриття  збиткiв   вiд  знецiнення   формуються   з   урахува.нням
сегментування  торгово.і.  дебiторсько.і.  заборгованостi  за  певними  ознаками,   а  семе  виду  кліснта,
кiлькостi днiв  прострочення  виходячи з  питомо.і. ваги  прострочених боргiв  (з  періодом  виникненнт.
бiльше  2  рокiв),  у  чистому доходi  вiд  реалiзацi.і. послуг  (населення),  а також  ,методом  абсолютноі
суми сумнiвно.і. заборгованостi.

Вихiдними даними  для  рОзрахунку jис7;ир2t1/;. резерб}/6сZ7+#я ,  с  iсторичнi данi  щодо  прострочення
платежiв,   списання   безнадiйно.і.  заборгованостi   та   прогнозна   iнформацiя.   Матрицi   резервування
формуються окремо для дебiторiв фiзичних осiб та дебiторiв юридичних осiб.
Формування забезпечення  на знецiнення фiнансових активiв Пiдприсмством проводиться напри.кiнцi
кожного звiтного перiоду шляхом проведення вiдповiдного аналiзу згiдно проведених розрахунків.

Балансова  вартiсть  активу  зменшусться  за  рахунок  вiдповiдного  забезпечення  на  знецiнення
фiнансових активiв, а сума  витрат визна€ться у звiтi про прибутки та збитки.

Повернення ранiше списаних сум кредитусться у звiтi  про прибутки та збитки.
Грошt]вi кошти та .[х еквiвtілентu

Грошовi кошти та .і.х еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках
в банках iз початковим термiном погашення до трьох мiсяцiв.

Усi  iншi  грошовi  кошти  та  .і.х  еквiваjіенти,  якi  не  можна  використати  для  операцiй  про'.гягом
одного    року,    почина1очи    з   дати    балансу,    викjіючаються    зi    складу    оборотни.х    активів.  та
вiдображаються  як необоротнi  активи,  щодо яких  на дату  балансу  Пiдприсмство  оцінюе  наявність
ознак, що свiдчать про втрати вiд зменшення корисностi.

Пiдпри€мство формус звiт про рух грошових коштiв за іірямим методом

ja
-  '`.,



З.6 Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Піт час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнюються за справедjтивою вартiстю плюс

внтрати на оп?рацiю, якi прямо вjдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фінансові зобов'язання Пiдприсмства включають кредити, торгову кредиторську заборгованiсть.
Торгова    кредиторська    заборгованiсть    визнасться    як    фiнансове    зобов'язання    тодj,    коjіи

п1гприс\1ство   стас   стороною   по   договору      i   якщо   заборгованiсть   с   безумовними   юридично
заhі-ріп.іени\Iи    обов'язками    сплатити    грошовi    кошти.    Поточна    кредиторська    заборгованiсть
відіібрая:асться за справедливою вартiстю компенсацi.і., що  повинна бути  передана в  майбутньому за
Lітріі\іані товари, роботи, послуги .
h-онтраh`тнiзобов'язання

L-і`нтрактнi  зобо.в'язання  (аванси  отриманi)  визнаються  в  облiку у  розмiрі.  отримано.1. попередньо.і
Lіп_іатіі.  Контрактні  зобов'язання  вiдображаються   пjдприсмством  у звiтi  про  фiнансовий  стан доти,
гі`5и  . не  будуть  виконанi  всi  зобов'язання    щодо  передачi  активiв.  На  дату  закриття  контрактних
3Lюов язань, отримана величина буде визнана у складi виручки звiтного перiоду.
]овгострокtlвi зобов'язання

3аборгованiсть,   строк   погашення   яко.і.  бiльше   одного   року   вiд  дати   складання   фiнансово.і
3в:тност!.   вiдноситься   д.о   складу   довгостроково.і.   заборгованостi.   На   дату   складання   фiнансово.і
3в1тності така заборгованість вiдображасться за амортизованою вартiстю.

]о  +овгострокових  зобов'язань  належать:  довгостроковi   кредити   банкiв;   iншi  довгостроковi
t±п.нансові     зобов'язання;     вiдстроченi     податковi    зобов'язання;    довгостроковi    забезпечення    та
]іівгостроковi зобов'язання.

Переважаючою   ринковою  ставкою   вiдсотка   визнава"   ринковi   середнi   ставки   по   кредитах
Нацiона.іьного банку Укра.1.ни на дату проведення операцi.і..
1:редііпш mti позики

При   первiсному   визнаннi   фiнансовi   зобов'язання  за   кредитами  оцiнюються   позичальником
3асправед.іивою   вартiстюз   урахуванням    прямих    витрат   за   договором.    Справедливу   вартiсть
]і`вгостр.оково.і.  позики,  за  якою  не  нараховуються  вiдсотки,  оцiнюсться  як поточна  вартiсть ycix
`іаі1б,\тніх   грошових   виттлат, дисконтованих за   переважаючою    ринковою   ставкою    вiдсотка   на
пL`гiбний iнструмент (подiбний за валютою, строками, типом ставки вiдсотка й iншими ознаками).

11рIі1шнен1ія t3uзпанIIя
Пi]при€мство  виключа€  фiнансове зобов'язаннi  зi  звiту  про  фiнансовий  стан тодi  i  тiльки  тодi`

і\-і`.ін  його погашають, тобто,  коли заборгованiсть, визначену в контрактi,  погашено, анульовано або
L-іі.іи сп.іив термiн його виконання.
В3{Iсjlозtі.]iк t|іiнансовшс .інст|Iументiв

Фiнансовi  активи.та  фiнансовi  зобов'язання  пiдлягають  взасмозалiку.  а  чиста  сума  поданню  у
і:а_іансі  то+іі  ко.іи  € зд1исненне у  цей  момент юридичне  право  на  взасмозалiк  визнаних сум,  а також
на\іiр  провести  розрахунок  на  неіто  основi,  або  реалiзувати  активи  i  одночасно  з  цим  погасити
3і`бі`в`я3ання.  Це,  як  правило,  не  виконусться  щодо  генераjіьних  угод  про  взасмозалiк,  i  вiдповiднi
актнви  і 3обов`язання вiдображаються в балансi в повнiй сумi.

.+на.іiтичний  облiк  зобов'язань  ведеться  окремо  за  кожним  постачальником  та  пiдрядником  в
рі`зрi3i кожного договору (при його вiдсутностi -рахунку).
З.-. Стат`тний капiтал

`-    сiіадi    статутного    капjталу       Пiдприсмство    вiдображасться    зафiксована    в   установчих
ііік.} \1ентат загальну вартiсть активiв,  якi  с  внеском  власника (  органу мiсцевого самоврядування) до
h-апіта.і\  підприсмства та внесенi власником  кошти згiдно рiшепня органу мiсцевого самоврядування
пріі  3бi.-іьшення  суми  статутного  капiталу  до  фактично.і.  ресстрацi.I. змiн  суми  статутного  капiталу  в
.\.`тановчихдокументах.
З.8.h-апiта.і у дооцiнках

Капiта.і }' дооцiнках або резерв переоцiнки вiдобража€ прирiст справедjіиво.і. вартостi основних
3асобiв а також .Гі. зниження в сумi ранiше визнаного гтриросту в складi iншому сукупному доходi
З.9.]отатh.овий капiтал
`-   ctciaTi   iншого   додаткового   капiталу   пiдпри€мство   вiдобража€   активи   внесенi   власником   в
гі`L`пі`тарське вiдання пiдприсмства понад суму статутного капiтtmу.
3.10.Нег]о3[іоіi.тіений  [трибуток

Неро3I.югi.іений  прибуток (непокритий збиток) включас суми  накопичених прибуткiв та збиткiв
за весь періот дiяльностj пiдприсмства.
З.11.Забе3печення

3абе3печення   створюються   коли   Пiдпри€мство   ма€   поточне   юридичне   або   конструктивне
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зобов'язання (на основi правового регулювання або яке витiка€ iз обставин) внаслiдок минулих поJiіi.
погашення якого  ймовiрно  призведе до зменшення  ресурсiв,  що  втiлюють  в собi  економiчнi  вііготі1.
та його оцiнка мо>ке бути розрахунково визначена.

Забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на:
-    виплату вiдпусток працiвникам;
-     забезпечення витрат при лiквiдацi.і. ОЗ та рекультивацiю землi;
-iнших видiв витрат iншихвитрат i платежiв.

Суми створених забезпечень  визнаються витратами  перiоду (за винятком  суми забезпечення.  ші`
включасться до первiсно.і. вартостi основних засобiв)

Сума   забезпечення   визначасться   за   облiковою   оцiнкою   ресурсiв   (за   вирахуванням   снш
очiкуваного  вiдшкодування),  необхiдних для погашення  вiдповiдного зобов'язання,  на дату балаLс} .
Забезпечення   довгострокових   зобов'язань   визнаються   за  теперiшньою   вартiстю   з   використання
ефективно.і. ставки вiдсотку.

Залишок забезпечення  перегляда€ться  на кожну дату балансу та, у разi  потреби,  коригусться. `'
разi  вiдсутностi   ймовiрностi  вибутгя   активiв  для   погашення  майбутнiх  зобов'язань  сума  такого
забезпечення пiдляга€ сторнуванню.
Зtібезпечення Ita виплату вiдпусток п|>{щiвнuкшм

Забезпечення  на  виплату  вiдпусток  форму€ться  щомiсячно  виходячи  з  фонду  оплати  працi  та
розрахункового  оцiночного  коефiцiснта.  Коефiцi€нт  розраховусться  виходячи  з  даних  попереднi.`
звiтних перiодiв враховуючи поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Пiдприсмство формус резерв
на вiдпустки та iншi премi.і. i вiдобража€ його в поточних забезпеченнях.

Резерв на iншi премi.і. та виплати формувати згiдно вимог Колективного договору пiдприсмства.
Забезпечення  використову€ться  для  вiдшкодування  лише  тих  витрат,  для  покриітя  яких  воно

буjіо створено.

3.12.Облiк оплати працi
Виплата  основно.і.,  додатково.1.  заробiтно.і.  плати  та  iнших  заохочувальних  та  компенсацiйни.\

виплат здiйснюються Пiдприсмством вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про оплату працi» та положень
Колективного договору.

Пiдпри€мство  здiйсню€  на  користь  сво.і.х  працiвникiв  вiдрахування  до  державного  пенсiйного
фонду  у  виглядi  сдиного  соцiального  внеску.  Зазначенi  суми  визнаються  витратами  в  перiодi  .і.х
нарахування.

Внески  розраховуються  як  певний  встановлений  законодавством  вiдсоток  вiд  загально.і.  суми
заробiтно.і.  плати.  Зобов'язання  за  внесками  виника€  разом  i3  зобов'язаннями  3  заробiтно.і.  плати.
Вказанi витрати за внесками вiдносяться до того ж перiоду, що .і. вiдповiдна сума заробiтно.і. плати.
3.13. Облiк витрат з податку на прибуток

Пiдприсмство  €  пjіатником  податку  на  прибуток  на загальних  пiдставах.  Витрати  з  податку  на
прибуток  вкліочають  поточнi  податки  та  i  вiдстрочене  оподаткування  та  вiдображаються  у  складi
прибутку та збитку.
3.і 3. l.Потt]чIIuй подtіток на прибуток

Поточнi  витрати  з  податку  на  прибуток  визнаються  у  звiтi  про  прибутки  та  збитки.  Поточнi
витрати  з  податку  на  прибуток  склада€ться  з  очiкуваного  податку  до  сплати,  розрахованого  згiдно
вимог   податі{ового   законодавства   на   основi   оподатковуваного   прибутку   за   рiк   згiдно   даних
ПОдатково.1. декларацi.1. з  податку  на  прибуток  пiдI1рисмства з  використанням  ставок  оподаткування.
що  дiють  або  превалюють  на дату  баjіансу,  i  будь-яких  коригувань  податку,  що  пiдлягае  сп.іатi  за
попереднi роки.
3.13.2. Вiдстііоченi податки

В;.Эси7роt{е#z.  77оЭсZик#   нараховуються   за  методом   розрахунку  зобов'язань   за  бухгалтерським
балансом. Сума вiдстрочених податкiв вiдображас чистий податковий ефект тимчасових рiзниць мiж
баjіансовою   вартiстю   активiв   та   зобов'язань   для   цiлей   фiнансового   облiку   та   вартiстю,   що
приймасться   до   уваги    в    податковому   облiку.    Сума   активiв   та   зобов'язань   з    вiдстроченого
оподаткування  розрахову€ться  на  основi  очiкувано.і.  ставки  податку,  яка  мас  бути  застосована  до
прибутку,   що   пiдлягас  оподаткуванню   в  тих  роках,  коли  сума  тимчасових  рiзниць  може  бути
вiдшкодована або реалiзована.

Оцiнка  активiв  та  зобов'язань  з  вiдстроченого  оподаткування  вiдображае  можливi  податковi
наслiдки,  що  виникатимуть  з  очil{увано.і.  на  дату  складання  бухгалтерського  баjіансу  вiрогiдностi
вiдшкодування та реалiзацi.і. вартостi таких активiв та зобов'язань.
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Активи  з  вiдстроченого  оподаткування  визнаються  лиіі1е  у  випадках,  коли  iснус  вiрогiднiсть
того,   що   майбутнi   суми   оподаткованого   прибутку   будуть   достатнiми   для   реалiзацi.і.  активiв   з
вiдстроченого  оподаткування.   На   кожну  дату  складання   бухгалтерського  балансу  Пiдприсмство
переоцiню€  невизнанi  активи  з  вiдстроченого  оподаткування,  а  тако>к  поточну  вартiсть  активiв  з
вiдстроченого  оподаткування.  Компанjя  визна€ ранiше  невизнаний  актив лише  в тiй  частинi,  щодо
яко.і.  iснус  вiрогjднiсть  .і-і.  реалiзацi.і.  проти  майбутнiх  прибуткiв,  що  пiдлягають  оподаткуванню.   I
навпаки,  Компанiя  зменшу€  балансову  вартiсть  активу  з  вiдстроченого  оподаткування  у  випадку.
коли зника€ вiрогiднiсть повно.і. або частково.і. реалiзацi.і. такого активу у майбутнiх прибутках.

Прибутки чи збитки вiд визнання або невизнання вiдстрочених податкових активiв включаються
до розрахунку чистого приб}'тку за перiод.
11Одаток на додану вартiсть

доходи, витрати та активи визнаються Пiдприсмством за вирахуванням суми податку на додану
вартiсть (ПдВ)` крiм таких випадкiв:
-  ПдВ,  Lцо  виника€  при  придбаннi  активiв  чи  послуг,  не  вiдшкодову€ться  податковим  органом,  в
такому  разi  ПдВ  визнасться  як  частина  витрат  на  придбання  активу  або  частина  витратно.і.  статтi.
заjіежно вiд обставин.
дебiторська  i  кредиторська  заборгованiсть  вiдобража€ться  з  урахуванням  суми  ПдВ.  Чиста  сума

податку   на   додану   вартiсть,   що   вiдшкодову€ться   податковим   органом   або   сплачу€ться   йому,
включасться до дебiторсько.і. або кредиторсько.і. заборгованостi, вiдображено.і. в звiтностi.
З.14.Визнання доходiв

дохiд пiдпри€мства подiлясться на доходи вiд основно.і. дiяльностi i доходи вiд iншо.і. дiяльностi.
доходи i витрати включати до складу звiту про  сукупний дохiд на пiдставi принциттiв нарахування та
вiдповiдностi  i  вiдображати  в  бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах у тих  перiодах,  до  яких
вони вiдносяться

Шдпри€мство  визна€  виручку  за  договорами  з  покупцями,  вiдображаючи  передачу  обiцяних
товарiв  або  послуг  покупцю  в  сумi,  що  вiдобража€  вiдшкодування,  яке  пiдпри€мство  розрахову€
отримати в обмiн на цi товари або послуги.

доходи вiд надання послуг водопостачання та водовiдведення  визнаються вiдповiдно тарифiв та
обсягiв спо>кивання  згiдно даних  комерцiйного облiку  пiдприсмства (ттоказникiв лiчильникiв а  при .і.х
вiдсутtюстi -визначених норм споживання води).

Формування  тарифiв  проводиться  згiдно  визначено.і.  методики  ,  що  в  основному  базусться.  на
сумi  визначено.і. собiвартостi  послуг з  урахуванням  встановлених  обмежень  та  планових  показііикiв
об'сму наданих послуг.
Аванси,  отриманi  вiд  покупцiв  або  замовникiв  за  послуги  та  товари  в  бухгаjітерському  облiку  та
звiтностi  не вкjііочаються до складу доходiв вiд реаjіiзацi.I. до дати  вiдвантаження товарiв або надання
послуг.
Iншi   доходи   вiдображаються   в   бухгалтерському   облiку   i   звiтностi   в   момент  .і.х   виникнення   за
принципами нарахування та вiдповiдностi незаjіе7кно вiд дати надходження чи сплати коштiв
З.15. державнi гlіанти

державнi  гранти  не  пiдлягають  визнанню  доти,  доки  не  ма€  обгрунтовано.і.  впевненостj,  іцо
Пiдприсмство викона€ умови його надання, а також одержить цей грант.

ЯкЩО  грант  видаНО  З  метОю  с/)7.#с}#с);6о;/#я  ие67#А);  6иирс}и7,  тО  Пiдпри€мство  виЗНа€  дОхiд  на
систематичнiй  основi  протягом  тих  перiодiв,  в  яких  списуються  на  результати  перiоду  вiдповiднi
витрати, якi повинен компенсувати цей грант.

при   отриманнi   гранту   у   формi   77ерсdсJl/J.   //Lo,мо7/еи?сJ/7#ою   сж/77wt;у   або   з  ,ис/77o7о   фJ.#сmс'};6сWл/я
сJ^./77Z/t;}'`   /   k-wJ'7J./77с/Jь//J.   »7/?с"с(/Jсри71//,    вiН   ВИЗнаСтъСя   За   нОмiнаЛЬНОЮ   вартiстю   та   вiдОбРаЖаСТЬСЯ   у

складi  iнших доходiв в рiвних частках протягом термiну корисного використання отриманого активу
в  сумi   визнаних  амортизацiйних  витрат.  Такi  активи  в  облiку  визнаються  у  складi  необоротних
активiв iз одночасним визнанням iнших довгострокових зобов'язань в частинi вiдстрочених доходiв.

Вигода   вiд   державно.і.   позики   за   ставкою   вiдсотка   нижче   ринково.1.   вва7касться   державним
грантом.   Вигода   вiд   ставки   вiдсотка   нижче   ринково.і.   оцiню€ться   як   рiзниця   мiж   первинною
балансовою вартiстю позики, визначеною згiдно з МСФЗ 9, та отриманими коштами.

Безповоротнi  позики  наданi  Пiдпри€мству  вiд держави,  органiв  мiсцевого  самоврядування  або
iнших  позикодавцiв  вважаються  державним  грантом,  коли  €  обгрунтована  впевненiсть,  що  умови
надання безповоротно.і. позики будуть виконанi.

державний грант, який ста€ дебiторською заборгованiстю як компенсацiя за витрати або збитки,
якi  уже  понесенi,  або  метою  якого  €  надання  негайно.і.  фiнансово.і.  пiдтримки  пiдпри€мству  без
майбутнiх    пов'язаних    iз    ним    витрат,    (рiзниця    в    тарифах    за    послуги    водопостачання    та
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водовiдведення)  визнасться  у  прибутку  або  збитку  за  той  перiод,  у  якому  вiн  стас  дебiторськоhLі
заборгованiстю.

З.16.Визнання витрат
Витрати  визнаються  витратами певного  перiоду одночасно з  визнанням  доходу, дjія отримання

якого вони були здiйсненi.
Витрати, якi неможjіиво прямо  пов'язати з доходами певного перiОду,  вiдображаються у ск,іадi

витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
Собiвартiсть реалiзованих послуг складаеться з витрат, безпосередньо пов'язаних з наданням ци.\

посJ1уг
Якщо  актив  забезпечус  одержання  економiчних  вигод  протягом  кiлькох  звiтних  перiодiв.  то

витрати  визнаються  шляхом  систематичного  розподiлу  його  вартостi  мiж  вiдповiдними  звiтни\ш
перiодами.
Облiк за лiцензованими видами дiяльностi пiдприсмством  проводиться з урахуванням вимог Прави.і
органiзацi.і.  та  ведення  облiку  за  лiцензованими  видами    дiяльностi  суб'сктами  господарювання  }
сферi   централ[зованого   водопостачання   та   водовiдведення,     затвердженi   Постановою   НКРЕКП
27.12.2017   №  1474.

3.17.Фiнансова звiтнiсть за сегментами
Пiдприсмство визнача€ сегменти у вiдповiдностi до критерi.і.в, встановjіених МСФЗ (lFRS) .8
«Операцiйнi сегменти», для розкритгя iнформацi.і. про специфiку та фiнансові результати діяльностi
пiдпри€мства, а також вплив економiчного середовища.

Пiдприсмство визнало операцiйними сегментами дiяльнiсть яка генерус доходи та несе витрати і
операцiйнi результати яко.і. регулярно розгjіядаються керiвником пiдприсмства та регулятором.

Спираючись на данi внутрiшнiх звiтiв, керiвництво визначило операцiйними сегментами:
-    гюслуги з водопостачання,
-послуги з водовiдведення.

3.18.Змiни облiково.і. полiтики
Змiни облiково.і. полiтики можливi у  наступних випадках, а саме:
-  у разi, коjіи змiни облiково.і. полiтики забезпечують бiльш достовiрне
вiдображення операцiй;

-  у разi змiни  МСФЗ або тлумачення.
3.19.Подi.і. пiсля звiтного перiОду

Подi.і.,  що  вiдбулися  пiсля  останнього  дня  звjтного  перiоду  до  дати  затвердження  фiнансових
звiтiв  до  випуску  та  якi  надають  додаткову  iнформацiю  щодо  подiй,  якi  свiдч?ть  пр9  умови.  що
iснуваjіи на кiнець звiтного перiоду Пiдпри€мства, вiдображають:я у фiна.нсовiй звітностL

Подi.I., якi свiдчать про умови, що виникли пiсля звiтного періоду і які не впливають на фiнансов}
звiтнiсть  пiдприсмства  на  цю  дату,  розкриваються  у  примiтках  до  фiнансово.I.  звiтностi,  якщо  такi
подi.і.супевi.
3.20.Пов'язанi сторони

У  ходi  господарсько.і. дiяльностi  Пiдприсмство здiйснюе операцi.і. з  пов'язаними  i  непов'язаними
сторонами.   Сторони   вважаються   пов'язаними   якщо   перебув?ють   пiд   контролем   або   сутт€вим
впливом iнших осiб при прийняпi фiнансових чи операцiйних р]шень, також пов'язаними сторонами
вважаються  пiдприемства  i фiзичнi  особи,  якi  прямо або опосередковано здiйснюють  контроль  ш
пiдприсмством  або  сутт€во  впливають  на  його  дiяльнiсть,  а  також  близькi   члени   родин.и  тако.і.
фiзично.і.  особи.  При  визначенi,  чи  €  компанiя  пов'язаною  стороною  основна  увага  придіjіясться
сутностi вiдносин а не .і.х юридичнiй формi.

Пiдприсмство розкрива€ в фiнансовiй звiтностj iнформацiю:
1)   про вiдносини i операцi.і. мiж пов'язаними сторонами;
2)   про  визначення  заjіишкiв  заборгованостi,  в тому  чисjіi  загальних зобов'язань,  мiж суб'сктом

господарювання та пов'язаними з ним сторонами;
Операцiя  з  пов'язаною  стороною  +  передача  ресурсiв,  пос.луг  або  зобов'язань  мiж  ?уб'сктом

господарювання, що звiту€, та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи призначасться ціна.

4. Новi МСФЗ, прийнятi ста11ом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настаj-Iа

J6
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\1сФ3 таправкидон'I\
Основнi вимоги

Ефективнадата дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностj

вплив
застосування за рiк,  щозакiнчився3L12.20l9р. поправок

\'с-Фз та::рзвкнJoн11_\

{                     Основнi вимоги

Ефективнадата дострокове

ЗастосувапняуфiнансовiйзвIтностI

вплив
застосування за рiк,  щозакiнчився31.12.2019р. поправок

У новiй редакцi.і. оновлено структуру

01.0 ]  .2020 дозволясться

незастосован

Концептуальн

токумента, визначення активiв i
зобов'язань, а також додано новi
по.іоження з оцiнки та припинення
визнання активiв  i зобов'язань.
потання i розкриття даних у
фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно
ново.і. редакцi.і. iнформацiя,
пре]ставлена у фiнансовiй звiтностi,
також повинна допомагати
корист}'вачам оцiнити ефективнiсть
керiвництва компанi.]. в управлiннi а ос[іова
економiчними ресурсами. Принцип фiнансово.і
іібачностi тракту€ться через звітності
пiттри\,Iку нейтральнiсть достроково не
претставлених даних. Обачнiсть застосовувала
внзнача€ться як гтрояв обережностi СЬ,  ОСК1ЛЬКИ  .Г1.

прі1 винесеннi суджень в умовах переклад не
невн3наченостi. Правдиве уявлення оприлюднено
±анm трактусться як подання сутi згiдію вимог

+   _н-J,=        `ilь
п.1   ст  12'Lіпзрашн. а не т1льки іх юридичноі-J  ``--н-==_         ф``р`ін.  нова   редакцiя  КОФЗпг_--_). о закону

Щ 'ьЗ-=-~L-==`           :iТ:::нааЧнасСодвВи`йфсОтРа:l :::=НпОрСоТ'   З"
дОСТРОКОВоз2019р. укра','ни «г1ро

±+iнансовi резу..іьтати.  Iншi форми бухгалтерськ
Lъ5.с±нанi пiт назвою «iншi форми i ий облiк та
і`3h\-рнітя>>. визнача€ться, що данi фiнансову
=і iчан``і`во-I-3вiтностi  представляються звiтнjсть  в

укра',.пi»  вiд:±  г.€внші  період  і  \іістять
-.`т:вня.іьн}  iнфор\іацiю, а також за 16.07.1997р.
т=€знн` Liставин -прогнознi данi. зi  змiнами та
+-нL`вiіi ре±акцi.і. КОФЗ вводиться доповненням
т,L`гіmя нзвiі` юче пiдприсмство», пiд и.

Е-*m  `1асться  на \ вазi сторона
= `:L` iiLіb `{ i ч ні`.і-н i я.і ь н остi .  я ка мас  ч iтко

э .t`_-jL€гi:  `іе-^-i  та  поняітя  зведено.і.

г,,.г,±=     =iі-``нL``іічнIін  рес}'рс»  замість
~==h!Ti'.     F`е``.\рі`+>  пiдкрес.іюс.  що

i`=± Vі-Ф3 I5i.іьше не   ро3г.іядае
iКТТЪjЗ*±  .li{ШЕ  ЯК  фi3L1ЧНi  Об'СlПИ`  а.

:+=LтI=:Li.=.  як  набiр  прав.  Визначення
I

±jіI:Гp€ЗіВ  Е  3iГ.1`В Я3аНЬ  Не  В1дНОСЯТЬСЯ

-/3-



нш
-4L/-

мсФз та
Основнi вимоги

Ефективн дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностi

вп.111в

правки до адата застосу за рiк' що поправ`"  ij
них вання закiнчився31.12.2019р.

до «очiкувани-х» надходжень або
вiдтокiв. Замiсть цього визначення
економiчного ресурсу вiдноситься до
потенцiалу активу / зобов'язання
виробляти / передавати економiчні
вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена о]іису
рiзних методiв оцiнки (iсторична i
поточна вартiсть (справедлива
вартiсть, вартiсть використання)),iнформацi.і.,якувонинадають.Змiнизапроваджуютьгіереглянуте

мсФ3 3 01.01.202

цi не

визначення бiзнесу. Бiзнес
складасться iз внескiв i суіт€вих
процесiв, якi у сукупностi формують
здатнiсть створювати вiддачу.
Нове керiвництво визнача€ систему,
яка дозволя€ визначити наявність
внеску i сутт€вого процесу, у тому
чисjіi для компанiй, якi знаходяться
на раннiх етапах розвитку i ще не
отримали вiддачу. У разi вiдсутності
вiддачi, дjія того щоб пiдприсмство
вважалося бiзнесом, мас бути
наявним органiзований трудовий
колектив. на фiнансов}
Визначення термiну «вiддача»
звужу€ться, щоб зосередити увагу на змiни с застосован звітність

г1г

перспективними о оскiльки \«Об'сднанн товарах i послугах, які надаються 0 достроков пiдпри€мства
я бiзнесу»__мсБо1 клj€нтам, на формуванні

о з 2019р. вiдсутнiдоговори }розумiннiмсФз3.
iнвестицiйного доходу та iнших
доходiв, при цьому виключаються
резуjіьтати у формi скорочення
витрат та iнших економiчних вигод.
Крiм того, наразi бiльше не потрiбно
оцiнювати спроможнiсть учасників
ринку замiнювати вiдсутнi елементи
чи iнтегрувати придбану дiяльнiсть і
активи.
Органiзацiя мо>ке застосувати «тест
на концентрацiю». Придбанi активи
не вважатимуться бiзнесом, якщо
практично вся справедлива вартість
придбаних валових активівсконцентрованаводномуактивi (абогрупiанаjіогiчнихактивiв).Змiниуточнюютьвизначення

01.01.202 дозволя

незастосованодостроков мсФз  1 таМСБО8незастосову€тяоскiльки.і. г«Подання сутгсвостi, пояс[іення до цього

фiнансово.і. визначення та застосування цього 0 €ться
поняття завдяки включеннюзвітності» та о з 20JЁ. переклад не

мсБо 8 _рiкомендацjй щодо визначення, які



мсФз таправкидоних
Основнi вимоги

Ефективнадата дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностi

вплив
застосування за рiк,  щозакiнчився31.12.2019р. поправок

«Облiкова ранiше були наведенi в iнших оприлюднено
полiтика, стандартах МСФЗ. згiдно вимог
змiни в Iнформацiя с; суIтпевою, якщо п.1   СТ   12'

облiкових законуООТРУНП1ОВСl1IО  ОЧ1КУСТЬСЯ,  ЩО  ЛЛ

оцiнках та укра',`ни «пропуск, спотворення аоо
помилки» затуманення .моэIсе вплинути на про

рiшення основних користувачiв бухгалтерськ
tl]iнансово.t звiтностi загального ий облiк та
призначення, виііесенi на пiдставi фiнансову
тако.[ фiнансовоГ звiтностi` що звiтнiсть  в

представляс фiнансову iнформацiіо укра.,.нi» вiд
про звiтуюL[у компанiю 16.07.1997р.

Змiни забезпечують послiдовнiсть зi  змiнамита
використання визначення суттевостi в доповненням
ycix стандартах МСФЗ. и

мсБо  10«Подi.і.пiслязвітногоперiоду»,мсБо34«Промiжнафiнансовазвiтнiсть»,мсБо37«Забезпечення,непередбаченiзобов'язаннятанепередбачен

У всiх випадках словосполучення

01.01.202 дозволя

не
достроковонезастосовуваjіизаоскiлькине

I активи", «економiчнi рiшення» замiнено застосован
Керівництво словом «рішення», а поняття

0 сться
о впливають на

1з «користувачi» звужено до «основних достроков
фiнансовузвітнIстьпiдприсмствазастосуваннямсФз2«Виплатинаосновiакцiй»'Г1осiбникззастосуваннямсФз4«договористрахування»,ОсновидлявисновкiвдомсФз17«Страховiконтракти». користувачiв». о з 2019р.

мсФз 9 Змiни стосуються процентних ставок
01.01.202 дозволя

не мсФз 9.
«Фiнансовi (такi як LIBOR  EURIBOR i ТIВОR) застосован мсФз 7'

iнструменти»
lJ`J__..-`,.`  `  . \L-`,.`J>щовикористовуютьсяврiзних

0 сться о мсБо 39
5
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мсФз та
Основнi вимоги

Ефективн дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностi
-поВпПрJ:ИвВокl

правки доних адата застосування за рiк, щозакінчився31.12.2019р.

мсФз 7 фiнансових iнструментах: вiд достроков достроковоне       Ё
«Фiнансовi iпотечних кредитiв до похiдних о з 2019р.

%::ТоОсСк:::::1ГперекладнеLнструменти: iнструментiв.

розкрипя Поправки
нформацi','»' -   змiнили вимоги до облiку оприлюднено _з`::дlн8ЁиlтLзакону_укЁIа;:и"LбухгалтерськИd},нОаб:]::вТ}Т
мсБо 39 хеджування: при облiку хеджування

«Фiнансовi передбачасться, що контрольнии
нструменти: показник процентно.і. ставки, на якому
визнання та заснованi грошовi потоки, що

оцiнка» хеджуються i грошовi потоки вiд
iнструменту хеджування, не
змiниться  в результатi  реформи;

-   обов'язковi для всiх вiдносин
хеджування, на якi безпосередньо •----------:      --+зiзмiнамитадопов:еННЯМГг1L
вплива€ реформа
внутрiшньобанкiвсько.і.ставки
рефiнансування;

-не можна використовувати для
усунення будь-яких iнших наслiдкiв
реформи;

-вимагають розкриітя iнформацi.і.
про ступiнь впливу поправок на
вiдносини хеджування.

L

_

5. ПОяснення до фiнансово.і. звiтностi КП  «Вишнiвськводоканал»                                                               )
L

5J.НеМЁ:::::Ли=:± афi:::сИово.]   зв]тност,   щодо   нематеріальних   активів   які   ВРаХОВаН1   На   баЛаНС'        -

Пiдприсмства  сформованi  за  даними  аналiтичного  облiку.  Рух  нематерiальних  активiв  станом  на        L
31.12.2019 рiк характеризусться наступними даними.

група Первiсна надiйшло вибуло Нараховано Первiсна знос
нематерiальнихактивів вартiсть на31.12.18р. амортизаці.і. вартість на31.12.19р.

правакористуванняприроднимиресурсами

817 817 125

правакористуваннямайном
4 4 4

Авторське правотасумiжнiзнимправа 206 65 6 180 265 330

Iншiнематерiаjіьнiактиви
15

15 15

рАзом 1042 65 6 180 1101 474



5.2.Основнi засоби
Показники фiнансово.і. звiтностi щодо основних засобiв якi врахованi на балансi Пiдприсмства

сформованi   за   даними   аналiтичного   облiку,   всi   операцi.і.   з   основними   засобами   пiдтвердженi
документально . Рух основних засобiв  станом на 31.12.2019р. характеризусться наступними даними.

(тис.  грн.)
Група основних Первiсна надiй переоц вибу Нараховано Перв1сна знос

•}асобiв вартiсть шло за iнка лоза амортизаIIi.і. вартiсть на
на31.12.18р рiк рiк за  рiк з , .12.19р.

Будiвлi,спорудитапередавальнiпристро',
50557 4682 25776 600 5633 2:R;J773 23 1697

МашинитаобладнанняТранспортнiзасоби
11473 3354 903 ]59 1751 15737 7970

2387 1509 1240 2 256 4052 1148

Iнструменти,приjіадиiнвентар
152 41 25 193 126

Iншi           основнi3асоби 468 126 90 87 504 490

Капiтальнiiнвестицi.і.
1977 10445 6532 5890

рАзом 67014 20157 27919 851 7752 з14149 2 4 1 43 1

у  т.ч.   :   залишкова   вартiсть   об'сктiв  ОЗ,   що  тимчасово   не   використовуються     (знаходяться   на
консервацi.і., реконструкцi.I. тощо)                                                                  _Q±QQ__тис. грн. ;

|нtljор.мацiя щодо справедлuво-i вартостi основних засобiв
для  оцiнки  вартостi  основних засобiв Пiдприсмство застосовус  модель   облiку за собiвартiстю  або
доцijіьною  (умовною)  собiвартiстю  (стосовно  активiв,  придбаних  до  дати  переходу  на  МСФЗ)  за
вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
При  переходi  на МСФЗ пiдприсмством було проведеію переоцiііку основних засобiв до .і.х доцiльно.і
собi  вартостi.  Переоцiнку буjіо проведено незале>кним оцiнщиком ФОП   Самсоново.і. В.С, станом  на
оLOL20l9  та  склада€  27920  тис.  грн.  При  проведеннi  переоцiнки  застосовувались  наступнi  методи
оцiнки  :  витратний.  доходний  та  гторiвняльний.  Вартiсть  об'сктiв  оцiнки  артсвердловин  визначалась
за  витратним  пiдходом;  оцiнка  автотранспорту    за  порiвняльним  пiдходом;  оцiнка  обладнання  за
витратним пiдходом; оцiнка адмiнбудiвлi, доходним пiдходом.
Орендt]ванi tjснові-Ii засоби піи основнi засоби, наданi в оренду
У Пiдприсмства вiдсутнi основнi засоби,наданi в оренду.
Iнt]]t]р,мацiя стосовііо наявііоспй та сум,и обмежень на права власностi, а такt]ж нuявностi осіIовних
засоt']iв, переданих у заставу для забезпечення вuкt]нання зобов'язань
Станом   на  31.12.2019  р.,   на  3L12.20l8  р.  та  на  дату  схвалення   керiвництвом  до  оприлюднення
фiнансово.і.  звiтностi  у  Пiдприсмства  вiдсутнi  основнi  засобi,  переданi  у  заставу  для  забезпечення
виконання зобов'язань.
5.3. Вiдстроченi податковi активи

4/
-//-

Шдг1рисмство мас прибуток як бухгатітерському обjіiку так i. згiдно декларацi.і. з податку на
прибуток. Пiдприемство мас мо>Iuивiсть сформувати тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю
активiв чи зобов'язань по податковому та бухгалтерському облiку, на сформований резерв на
знецi нення дебiторсько.і. заборгованостi.



5.4.Запаси
Станом на 31.12.2019р. виробничi запаси складалися з наступних елементiв:

(тис.  грн.)

Види запасiв- Залишок  на 31.12.2018р. Заjіишок  на 31.12. і 9р.

МатерiалиМШП(на складi)ПаливоЗапчастиниlншiматерiалиразом 317 434

21 23

79 104

6 7_т8
19

441 587

Визііиння запасiв витратами
При    реалiзацi.і.   баjіансова   вартiсть   запасiв   визнасться   витратами   перiоду,   в   яtому   .визнастьс?
вiдПовiднИй дОХiд.  СУМа бУдь-ЯКОГО  ЧаСТКОВОГО СПИСаННЯ  ЗаПаСiВ дО .1.х  ЧИСТО.1. ВаРТОСТ1  РеаЛ1зацi.1. та  вс1

втрати запасiв визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувасться часткове списання або збиток.
Окрема iнформацiя щодо запасiв
Сума запасiв, визнаних як витрати протягом перiоду, становила -4161  тис. грн.
Станом  на 31.12.2019 р. та на 31.12.2018 р. та на дату схвалення керiвництвом. д?
оприлюднення  фiнансово.і. звiтностi у Пiдпри€мства вiдсутнi запаси, передані під заставу для гарантi.I-
виконання зобов'язань В податковiй заставi знаходяться

5.5.дебiторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги
У   стаітi   "дебiторська   заборгованiсть   за   продукщiю,   товари,      роботи,   .послуги"   вiдображасться
заборгованiсть покупцiв або замовникiв   за реалiзованi .і.м  послуги централізованого водопостачання
та водовiдведення,  скоригована  на  резерв  сумнiвних  боргiв.
Станом  на  31.12.2019р.  дебiторська  заборгованiсть  складаjіися  з  наступних  елементiв  (рядок   11=5

Балансу ):

)./w
- Z]иЕ=

(тис.  грн.)

види Залишок на 31.12.2018р. Залишок на 31.12.19р.

Поточна дебiторська заборгованiсть за 7498 8469

послуги/насеjіення на прямих розрахункахПотоішадебiторськазаборгованiстьза
4001 49951

послуги/юридичнi особи

Резерв пiд знецiнення дебiторсько.і.забогованостi
-935 -l 0J 812426

разом 12434

Основними категорiями споживачiв Пiдприсмства с наступн[:
-населення;
-юридичнi особи (промисловi органiзацi.і. та установи);
-бюджетнi установи та органiзацi.і.;
Найбiльша сума дебiторсько.і. заборгованостi за товари, роботи, послуги доводиться на заборгованiсть
по розрахунках за  послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення належить
споживачу -  населення.

Резерв пiд знецiнення дебiторсько.I. заборгованостi
РеJф6 "Н:дJп#ре:/:7:::Яо Эепбр':7вОоРдСиЬтКьО":::::;:::`::"     суми    резерву    на    знецiнеННЯ    деб1ТОРСЪКО1

заборгованостi  згiдно вимог обтіiково.і. полiтики 3 застосуванням  матриць резервування. Формування

резерву  проводиться  окремо  для    дебiторiв  категорi.і.  «населення»  -  3  застосуванням  коефiцiснт}
знецiнення, який розраховусться   на пiдставi класифiкацi.і. дебiторсько.і. заборгованостi за термiна.ми .і-.і:
непогашення.  для  дебiторiв  категорi.і.  «юридичнi  особи»  -за  методом  абсолютно.і.  суми  сумнівноі
заборгованостi, виходячи з аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв.

г)
г]
г1
г]
г1
г]
г]п
гт
гТг
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Так.  станом  на 31.12.20 ] 8р.  та 3 I .12.2019р.  резерв  на знецiнення дебiторсько.і. заборгованостi

за товари, роботи послуги  становить:
насеj]ення

436       тис. грн.та   463    тис.грн.
«юридичнi особи»  - 499 тис.грн,та    575      тис.грн.

5.6.дебiторська заборгованiсть за виданими авансами ( рядок 1130 Балансу)

на заJ1и

8р. 31.12

Заjіишок н
31.12.2018

фахунками
иданi

за роз
Назва заборгованостi
Поточна дебiторська заборгован iсть
з вітчизняними постачальниками аванси в
разом

(тис.  грн.)

1_нок на

У   складi   дебiторсько.і.   заборгованостi    за   розрахунками   за   виданими    авансами    облiковусться
заборгованiсть  за  авансами   на  придбання  товарно-матерiальних  цiнностей,  робiт  та  послуг  для
ведення   господарсько.і.   дjяльностi   Пiдпри€мства,   а   саме:      придбання   електроенергi.і.,   паливно-
мастильних матерiалiв,  реагентiв  тощо.
Пiдприсмством   проведено аналiз дебiторсько.і. заборгованостi за розрахунками за виданими авансами
та не отримано свiдчень щодо iснування будь,яких ознак того, що вказана дебiторсъка заборгованiсть
втратила частину сво€.і. вартостi унаслiдок знецiнення, або  мас суіт€вi ознаки сумнiвностi.
Поставка товарiв,  робiт,  послуг у  рахунок виданих авансiв  проводиться   систематично, суттсвi  суми
дебiторсько.і. заборгованостi регулярно пiдтверджуються вiдповiдними Актами звiрки.

5.7.дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом( рядок ] 1З5 Балансу )
(тис.  грн-)

заборгованостi
Заjіишок станом на Залишок стано
31.12.2018р. 3 L 12.2019[

на дебiторсъка заборгованiсть за субсидii/
78/ бюджетнi установи УПСЗН

±аiсть
78

5.8.1нша поточ11а дебiторська заборгованiсть( рядок 1155 Балансу )

У статгi  iншо.і. поточно.і. дебiторсько.і. заборгованостi облiковусться заборгованiсть юридичних осiб по
iншiй    дiяльностi       а   також   заборгованiсть    банкiвських   установ    в    яких    введено   тимчасову
адмiнiстрацiю, а саме в  банку ПАТ « Радикал банк» на суму 21295,68 грн.
Пiдприсмством  сформовано  резерв  на  знецiнення     заборгованiсть  банкiвських  установ  та  iнших
юридичних осiб в зв'язку з суітсвими ознаками сумнiвностi  в .Гі. отриманi.

5.9.Грошовi кошти
Безготiвковi   розрахунки   здiйснювались      через   уповноваженi   банки   згiдно   з   договорами   на

розрахунково,касове обслуговування. Бухгалтерськi записи здiйснювались на пiдставi  виписок банку
та вiдповiдають на дату балансу сумам, вказаним у Балансi  на 31  грудня 2019р.

4L3
-гZz-



(тис.  грн.)

Назва заборгованостi
Залишок на Залишок на
31.12.2018р. 31.12.2019р.

Каса пiдпри€мства в нацjональнiй валютi -

Поточнi рахунки                                                           |                                 4305 (\7 5т

Разом                                                                                  |                                  4305 6757

5.10.Власний капiтал
В Статутi  Комунального  пiдпри€мства розмiр статутного капiталу зафiксовано на 31.12.2019р. }

сумi 18160 тис.  грн.  В    20і9р.  статутний  капiтал    змiнювався  на  суму   246Q__ тис.  грн.  Сума
заресстрованого статутного капiталу станом на 3 l.12.2019р. становить          ]ЩiiQ        тис. грн.

Згiдно   фiнансово.і.   звiтностi   та   даних   синтетичного   облiку   влТ=€iГий    ка=i=lал    mдпри€мства
склада€ться з наступних статей:

(тис.  грн.)
Назва статтi Станом  на 31.12.2018р. Станом                            на  ,31.12.2019р.ц

Заре€стрований капiтал 8700 1816ь_

Внески   до   незаресстрованого   статутного
]капiталу

Капiтал у дооцiнках
11

додатковий капiтал 26475 27419   (

Нерозподiлений     прибуток     (непокритий 9073 37109   1I

збиток)Неоплачений капiтаjі т
Разом власний капiтал 44248 82688

дt]даIтовий ксIпiтаjі
У складi  додаткового капiталу вiдображена вартiсть отриманого Пiдприсмством з
метою  ведення  господарсько.і. дiяльностi    комунального  майна,  яке  використову€ться  для  надання
послуг з  централiзованого  водопостачання та  водовiдведення,  але  не увiйшло до складу статутного
капiталу пiдприсмства.
Пiдприсмство щомiсячно зменшус суму додаткового капiталу на суму нараховано.і. амортизацi.і. ц на цi
основнi засоби з одночасним визнанням цiс.і. суми у складi iнших доходiв.

Нерозподiлений прибу ток/непокритий збиток
Нерозподiлений   прибуток   (непокритий   збиток)   форму€ться   наростаючим   пiдсумком   шляхом
додавання   чистого   фiнансового   результату   дiяльностi   Пiдпри€мства   за   поточний   перiод   до
нерозподiленого  прибутку  (непокритого  збитку)  минулих рокiв  за  вирахуванням  розподiлу даного
прибутку.

На  початок  перiоду  нерозподiлений  прибуток    складас  2QZ±  тис.грн.,  чистий  фiнансовий
результат дiяльностi  пiдприсмства   за  2019  рiк   jjlтис.грн.  В  2019  роцi  була  проведена дооцiнка
основних засобiв до доцijіьно.і. вартостi згiдно вимог МСФЗ   1    в сумi   2Z2]2 тис.  грн.  i  вiднесена до
складу нерозподiленого прибутку.
Нерозподiлений прибуток  Шдприемства станом на 31.12.2019 року становить

5.11.довгостроковi зобов'язан ня

ш
-  J`_о,

37109 тис. грн.



Стано\і  на 31  грудня 20]9 р.   iншi довгостроковi зобов'язання   скjіадають:

На3ва стапi Станомна31.12.2018р.

nL`вгостроковi доходи майбутнiх перiодjв 6177

ра3о+I 6177

тис.  грн.

Станом
на  3 ] .12.2019р.

5557

5557

Iншi  ]овгостроковi  зобов'язання  (  довгостроковi  доходи  майбутнiх  перiодiв)  складаються  з
взрт\\`тi  основних  засобiв    безкоштовно  переданих  пiдприсмству  в  якостi  капiтаjіьних  iнвестицiй
3гіднLі рiшень ОМС для   використання в  господарському вiдання. Такi основнi засоби визнаютъся на
==т?  L`трн\іання активу у складi необоротних активiв iз одночасним визнанням iнших довгострокових
=ч_`=\`\в.язань  в  частинi  вiдстрочених доходiв.  Iншi  довгостроковi  зобов'язання  поступово  визнаються
=LіI\Lііда`ш перiОг.\  впродовж очiкуваного строку корисного використання отриманих активiв.

S.l].ПОточнi 3oбов'язання i забезпечення

гlL`  пtіточних зобов'язань mдпри€мства  належать зобов'язання за якими термiн  поган1ення  не
=€ftвиш.\с  1   рок}'..  Поточнi  зобов'язання  пiдтвердженi  документаjіьно  та  складаються  з  наступних
Зi€±1В  3LulОВ  ЯЗаНЬ:

На3Ва ПОТОЧН11Х ЗОбоВ'ЯЗаНЬ код рядкабалансу Сума (тис. грн.)
Станом на Станом на
31.12.18р. З1.12.19р.

ПLтL`чна                        кредиторська 1 6i7г
3аі``іргованість                                    за
]L`вгі\-трокови.\Iизобов'язаннями

]615 487 429за тLіварн. роооти, послуги
1620 1541 542рi`3ра`\} нка`іи з оюджетом

+і3ра.\} нка\Iи зi страхування 1625 284 257

гі``3ра.\.\ нка\ін 3 оп,іати  працi 1630 1024 838
-iа~L`гержанн\шаванса\Iи

1635
____-

560

ПLіті`чнi3абе3печення 1660 504_-_  _______

_____   тб3г_ -__

Ё[і \іаГіб\тнi.` перiодiв 1665--_ 620 620

Iншi поточнi 3обов.язання 1690 205] 2434

ВСЬОГО ПОТОЧН[|Х 3ОбОВ'Я3аНЬ 1695 7_8_9_4_  _ 6719

:`:;-` "±tтtjгськLі -3аборгt]вtінiсть за ііювари, роботи, послуги

`-   ск.іа_іi   кредиторсько.і.  заборгованостi   за  товари,   роботи,   послуги   облiкову€ться   заборгованiсть
П.=прнс`1ства  3а  придбання  основних  засобiв,  товарно-матерiальних  цiнностей,  робiт та  послуг для
з€=€ння     гі\`погарсько.і.    дiяльностi,     а    саме:     паливно-мастильних    матерiалiв,     електроенерIi.і.,
-т,.`тг``іентiв  та  iнвентарю.  спецодягу,  запасних  частин  для  ремонту  автомобijіьпого  транснорту,

т --.-- :   _  I<-н іі,.я3LіннЯ  За  РО.3і)іIХ+`НКСI.МИ  .3  бЮдЖеПЮ.М

`..     ``т=т..    пL`ті`чнi    3обов'язання    за    розрах}'нками    з    бюджетом    облiкову€ться        заборгованiсть

=:.=,т:=р!-_-`{L`тва   m   сп.іатi   окремих   видiв   податкiв   та   зборiв,   встановлених   Податковим   кодексом
Ъ-*та._.нн а са`іе:  піігатк}  на доходи фiзичних осiб -230 тис. грн., плата за спец водокористування -29
тщ  грн.   пL`]аті{}   на  додан}'  вартiсть  -21О   тис.   грн.,   плати   за   користування   надрами   L-56  тис.
грн..вiйі`ькі`віIіi  3бiр-  17 тис.грн.`
I:`_-]пIt:Iч.гti  зtіt:Iо6'я 3сIння зіI розрахунками з оплати працi
С-эре±ня кi.іьh-iсть працiвникiв  mдпри€мства  -__l2l_ осiб.

- .^f /  -



Виплати працiвникам, що надаються Пiдпри€мством, та умови .і.х надання встановленi Колективним
договором та законодавством Укра.і.ни.
При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокювих винагород працiвникам дисконтування
не  застосову€ться,  i  вiдповiднi  витрати  визнаються  по  мiрi  виконання  працiвниками  сво.і.х трудових
обов'язкiв.

довгостроковi виплати працiвникам -колективним договором не встановлено.

Попіочнi зобов'язаніIя за розрахунками за страхуванням
У  данiй  стапi     балансу  вiдображена  заборгованiсть  Пiдпри€мства  по  сплатi  сдиного  внеску  на
загаjіьнообов'язкове державне соцiальне страхування.  Вказаний  внесок € консоjіiдованим  страховим
внеском,   збiр   якого   здiйснюсться   до   системи   загальнообов'язкового   державного   соцiального
страхування   в  обов'язковому   порядку  та  на  регулярнiй   основi   з   метою  забезпечення  захисту  }'
випадках,  передбачених законодавством,  прав застрахованих осiб та чjіенiв .I.хнiх сiмей  на отримання
страхових   виплат   (послуг)   за   дiючими   видами   загальнообов'язкового   державного   соцiального
страхування.
Сдиний внесок, який нарахову€ться та сплачусться Пiдпри€мством, визнача€ться в розмiрi вiд 8,41  до
22 вiдсоткiв, вiдповiдно до виду виплат.

1-Iоточнi зtjбов'язання за розрахунками з одержаних авансiв
У  складi  поточних  зобов'язань  за  розрахунками  з  одержаних  авансiв  облiкову€ться  заборгованiсть
Пiдприсмства    за    авансами,    отриманими    вiд    кiнцевих    споживачiв        за    надання    послуг    з
централiзованого водопостачання та водовiдведення а також заборгованiсть за авансами, отриманими
Пiдприсмством   по   iншiй   дiяjіьностi,   а   саме:   послуги   з      ремонту   систем   водопостачання   та
водовiдведення,  виготовлення  проектiв  та  виконання  робiт з  пiдготовки  технiчно.і. документацi.I.  по
водопостачанню об'€ктiв тощо.
Основними категорiями споживаLіiв, що перераховують Пiдприсмству  аванси на постачання
товарiв, робiт, послуг € наступнi:
-насеjіення;
-промисловi установи та органiзацi.і..
Найбiльша сума поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв доводиться
на заборгованiсть по розрахункам за послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення  з
населенням.

Поточнi забезпечення
Обjіiковою полiтикою  Пiдпри€мства передбачено створення наступних  забезпечень
для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв:

резерв   (забезпечення)  для   вiдшкодування   майбутнiх   витрат   i   платежiв   на   виплату   вiдпусток
працiвникам;
-iншi резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв).

Пiдпри€мство   формувало резерв (забезпечення) для  вjдшкодування майбутнiх витрат i  платежiв  на
виплату вiдпусток працiвникам.
Сума   забезпечень   визначасться   щомiсячно   як   добуток   фактично   нараховано.і.  заробiтно.і.   плати
працiвникам  i  вiдсотку,  обчисленого  як  вiдношення  рiчно.і.  планово.і.  суми  на  оплату  вiдпусток  до
загального планового фонду оплати працi.
Забезпечення   на   виплату   вiдпусток   працiвникам   створюсться   з  урахуванням   сум     обов'язкових
вiдрахувань  (внескiв)  на соцiальнi  заходи та забезпечення  на  матерiальне   заохочення.  Забезпечення
використову€ться для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створене.

дохt>ди майбутнiх перiодiв

У складi доходiв майбутнiх перiодiв вiдображено  поточна частина iнших довгостроковi зобов'язання
(довгострокових доходiв  майбутнiх перiодiв) якi  поступово  визнаються   iншими доходами  перiоду
впродовж очiкуваного строку корисного використання отриманих активiв.

1ншl попіочнl зобов'язання
У складi iнших поточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть Пiдприсмства заборгованiсть по
виконавчим листам працiвникiв, заборгованiсть   по вiдрахуванням обкому профспiлок. На iншi
поточнi зобов'язання вiдноситься  облiк по субрахунку 643 «Податковi зобов'язання» та облiк по
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с.`бра_\.` н1{.`  6+1 «Податковий кредит». На субрахунку 64З «Податковi зобов'язання» ведеться облiк
L`.` шI податк.`' на додану вартiсть(нарахованi податковi зобов'язання за ПдВ), визначено.і., виходячи iз
с` `111 онержаних авансiв (попередньо.і. оплати) за послуги, товари, iншi матерiальнi цiнностi, що
п-1±.іягаютьвідвантаженню(виконанню)абовиходячиiзсуминаданихпослуг(відвантаження
тllварiв).
На с.\брах}нку  644 «Податковий кредит» ведеться облiк суми гюдатку на додану вартiсть, виходячи iз
L`.\`IіI   передоплати   за   товари,   посттуги,роботи,   на   яку      пiдприсмство   набуло   право   збiльшити
пііTап:овий кредит.

5.1З.]оходи

дiяльнiсть   Пiдприсмства   з   центраjіiзованого   водопостачання   та   водовiдведення   пі.длягас
тержавному регулюванню. доходи mдпри€мства за   20] 9 рiк скjіаjіи:

вI11I, IОходiвЧіістий]охiд вiд реалjзацj.]. продукцi.і. 2019р.
Питома вагау%%-х

20 , 8р.

(тис. г  нПитомавагау%%-х

751052ogг284832180365 93 55358 92і тііварiв. робiт, послуг)Iншiоперацiйнiдоходи|ншiдоходиIншiфiнансовiдоходиРа3о`Iлоходи

3 1976 3
4 2671 5
0 158 0

100 60163 100

р------------------(щQ.щ03ШIIфРОВКа дОХОдIВЗабiр.очищеннятапостачання водиI\-ана.іiзацjя,вiдведеннятаочищення стjчних вод]iя.іьнiстьусферiiнжинiрингу,(тТх.умови,дТБкументацiяТ-пФс.ми.зпрочисткикТаЕалiзацiйнихмережтТа-каналiзацiйнихkL1_lОJЯ3lВПс``.і}гизiспiльноговикористанняелектромережПііс.і.\гизпроведеннялабораторниханалjзiвЕhі-сп.і}-атацiяавтотранспортуі€нтDа.іiзованеводопостачаннятаводовiдведенняз
20 ] 9р. 2018р.

38484 27278

32]27310 2408 ]

119

352 87

71] 763

97 73

84 125

2936 2817знкористанням внутрiшньобудинкових систем]L`.\i±вiдлiквiдацi.і.тареалiзацi.і.необоротнихактивiв

4 15
I `Iета_іоо    хтI1тIі..очистий дохiд:-]^ідвjдштЪi;:I.взапонаднор;;;=;1вних забруднень

75105 55358

2026 ]405_1---------``------_----_-_-_----------------__
=L`_\іг вп одержаних штрафiв. пенi

7__-----'.------'--.--'-----------------_-----------`----__-IншiJо-`одиIIпіогоiніuiопе|Iацiйнlдоходu:jL`о±ивiднарахуванняамортизаці..1.поосновнихТЪаТ;Го1б;;Т~--

58 57I1976___;:7_,_-  l
2091

2848
пDіі±оаних за рахунок  цiльового фiнансування та безоплатно
Li      п\іанихI',',,,`.,,il''l'i  ''''.\''''l'                                                  __

2848__32] 2671158

Пр`іценти банкуIIто.-оiнuі-іфiнансовiдо;I:J:;Ра}o`,1о_чоди

321 15860163

80365

5. lJ.Встанов.іегIня тарифiв

Тариt|]и  на  централi3оване  водопостачання  та  водовiдведення  у  2019  році  формувались  та
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встановлювались вiдповiдно до Постанови КМУ № 869 вiд о1.06.2011  (i3 змiнами, внесеними згiдно з
Постановою   КМУ   №   291    вiд   о3.04.2019)   «Порядок   формування   тарифiв   на   централiзоване
водопостачання  та  централiзоване  водовiдведення»  в  частинi  встановлення  вiдпускних  тарифiв  на
послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення.

Вiдповiдно до   Рiшень виконкому   Вишнево.і. мiсько.і. ради вiд 28.11.2018р. № 54/19, № 54/20  в
2019 роцi дiяли такi тарифи  на послуги:

-
гр":.#j,(безпдв) перiод д`d[ тапiдстава

Назва пtіслугu

Централiзоване водопостачання 8,79
з     о1.01.2019      по      посьогоднiшнiйдень

Ц-ёнтралiзоване водовiдведення 5,61
з      о1.01.2019      по      посьогоднiшнiйдень

Централ iзоване постачання холодно.і.
10,00

з      о1.01.2019      по      по

води (з використанням сьогоднішніи день

внутрiшньобудинкювих систем)
Водовiдведення (з використанням 6,40

з      о1.01.2019      по       по

внутрiшньобудинкювихсистем) сьогоднiшнiй день

Тарифи  на послуги централiзоване  водопостачання та централiзованого водовiдведення   вiдповiдаjіи
економiчно обгрунтованому рiвню.

5.15.Витрати

Еiщрщтщ пiдприсмс_тва к_ласифiКОВаНi На_СТ1IП±±±!М ЧИНОМ :                                                          ("с. грн.)

Стаття 2019р. 2018р.

собАдмвит1нш вартiсть реалiзовано.і. продукцi.і. (товарiв, робiт, послуг)jнiстративнiвитрати 70029 48482

3465 2410

рати на збут 4578 3433

923 204і операціині витрати

Фiнансовi витрати

Iншi витрати 484 91

Разом витрати 79479 54620

и хаDактеDизVються настVпним чином
(тис. гр_цj

Стаття 2019р. 2018р.

Матерiальнi витрати 46612 30942

Витрати на оплату працiВiдрахуваннянасоцiальнi заходиАмортизацiяlншiоперацiйнiвитрати 18621 12492

3570 2692

7932 4232

2744 4262

разом 79479 54620

Витрати  визнавались  витратами  звiтного  перiоду  одночасно  з  визнанням  доходу,  для  отримгння
якого  вони  здiйсненi.  Витрати,  якi  неможливо  було  прямо  пов'язати  з  доходом  певного  період}r,
вiдображаjіися у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.
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Витрати   розподiляються   мiж   видами  дiяjіьностi   у   вiдповiдностi   до   обрано.і.  облiково.і.  полiтики.
Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг визнача€ться у розрiзi  видiв дiяльностi.
У 2019р. "дприсмство мало наступний склад адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат:

АдМ1Н1СТРАТИВН1 ВИТРАТИ (Рахунок 92)                                                               (тис. грн.)

Назва статтi 2019р. 2018р.

Розрахунки за заробiтною платою 2246 1698

Iншi розрахунки/вiдпустки 334
_______т3

Розрахунки за соцiальним страхуванням 472 340

Паливо 41 38

Амортизацiя 42 39

Матерiаjіи 28 38

Запаснi  частини 1 4

1нтернет, телефоннi послуги 22 20

Аудиторськi,оцiночнi послуги 95

Навчанн-;, пiдвищення квалiфiкацi.і., семiнари 15

Активна електроенергiя ]9 14

Програмне супроводження ]9

Розрахунково-банкiвськi послуги 20 19

Перiодичнi видання 13 16

Iншi 98 121

разом з465 2410

ВИТРАТИ НА ЗБУТ (Рахунок 93)

(тис.  грн.)

Назва статтi 2019р. 2018р.

Розрахунки за заробiтною платою 699 460

Iншi розрахунки/вiдпустки 82 37

Розрахунки за соцiаjіьним страхуванням ]33 96__

Амортизацiя 12 9

йатерiали/МШП 6 26

Посііуги  розрахункового центра  обслуговування населення 3632 2742

Активна електроенергiя 5 4

телефоннi послуги 9 8

Iншi послуги 51

разом 4578 3433

1ШШ ОПЕРАЦ1йШ ВИТРАТИ (рахунок 94)

Назва статтi
Премi.і., одноразовi виплати, лiкарнянi за рахунок
пiдпри€мства,що не входять в ФЗП
Розрахунки за соцiаjіьним страхуванням
Виплати обкому профспiлок
штрафи
Резерв на знецiнення дебiторсько.і. заборгованостi
юр.лицам I населення

(тис. грн.)
2019р. 2018р.

240

117

58

358

то

103



списання безнадiйно.і. дебiторсько.і. заборгованостi 16

Списання застарiлих, морально зношених матерiалiв зi складу
20пiсля  iнвентаризацi.і.

Послуги з утилiзацi.і. вiдходiв 11 8

разом 923 204,

1НШ1 ВИТРАТИ (Рахунок 97)

(тис. грн.)

Назва статті 2019р. 2018р.

Списання необоротних активiв 484
-  ----. -     |91

разом 484 + I_\ _

5.16. ПОдаток на прибуток Визначення фiнансового результату

Визначення  фiнансового  результату  вiдбувалося  згiдно  з  чинним  законодавством.  Чистий
прибуток  пjдпри€мства за  2019 рiк скjіав 117 тис. грн.

5.17.  Iнфоl"ацiя щодо пов'яза11их осiб
Пов'язаними сторонами визначенi Групою наступнi категорi.і. осiб:

пiдпри€мства, якi перебувають пiд контролем або сутт€вим впливом iнших осiб(зокрема, вiдносини
материнського  (холдингового)  i  його  дочiрнiх  пiдпри€мств;спiльного  пiдпри€мства  i  контрольних
учасникiв спiльно.і. дiяльностi; пiдпри€мства-iнвестора i його асоцiйованих пiдпри€мств);
-пiдприсмства i фiзичнi особи, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над Товариство,\1
або  сутт€во   впливають   на  його  дiяльнiсть,   а  також  бjіизькi   члени   родини  тако.і.  фiзично.і.  особи
(зокрема,   вiдносини   пiдпри€мства   i   його   керiвника  та  iнших  осiб,   якi   наjіежать  до   провiдного
управлiнського персонаjіу пiдприсмства, а також близьких членiв родини таких осiб).

Пов'язаними   сторонами   Пiдпри€мства  €   Вишнева   мiська  рада,   як  юридична  особа,     здiйс[іюс
контроль  над  Пiдпри€мством  та  сутт€во  впливас  на  його  дiяльнiсть  та  iншi  Пiдпри€мства    якi
перебувають    пiд    контролем    або    сутт€вим    впливом    Вишнево.і.    мiсько.і.    ради    i    провiдного

управлiнського персоналу пiдпри€мства.
Види та обсяги операцiй, якi вiдбуjіися в  2019 роцi з пов'язаними особами приведенi нижче:

Iнф]ормацiя щодо залишкiв заборгованостi за операцiями з пов'язаними сторонами
тис.  грн.--П~6`-kазник

Первiсна вартiсть станомна31.12.2018р., Первiсна вартiсть станомна31.12.2019р.,

дебiторська заборгованiсть заоперацiямизпов'язаними
1485

l525

сторонами, тис. грн.   ___Поточнiзобов'язаннязаоперацiямизпов'язанимисторонами,тис.грн. _

- 9

дебiторська заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами, тис. грн.

1азва пов'язано.і. сторони Первiсна вартiсть станом Первiсна вартiсть станом
на 31.12.2018  р., на  31.12.2019  р.,

П «Готеjіьно,гуртожитковииэмплекс 234 217

jlo
.-}t -



_J

J
-ч

J
_1

_Jf

L1

J

Виконком Вишнево.]. мiсько.і.ради 1 3

КП «Вишнiвськтеплоенерго» 1250 305

Попючнi зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами, тис. грн.

пов'язано.і.сторони Первiсна вартiсть станом
на  31.12.2018  р.,

tВишнева мiська лiкарня» -

Росинка» -

Первiсна вартiсть станом
на  31.12.2019  р.,

Умови здiйснеIіня операцiй з пов'язаншмu сторонпми
Операцi.і. з пов'язаними сторонами були здiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, що
домiнують в операцiях мiж незалежними та обiзнаними сторонами.

Оцiнкtі 'заборгt>ваностi за операцlямu з пов'язаіIuмu сторонами
Заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами первiсно визна€ться за цiною операцi.I..
Подальша  оцiнка  заборгованостi   здiйснюсться  за  амортизованою  собiвартiстю  з   використанням
методу ефективно.і. ставки проценту.
Оскiльки у звiтному перiодi рiзниця мiж первiсно сумою заборгованостi та .і-і. дисконтованою вартiстю
€  несуіт€вою,  Пiдприсмство  не  здiйснювало  перерахунок  амортизовано.і.  вартостi  i3  застосуванням
методу  ефективно.і.  ставки  проценту  та  визнало  заборгованiсть  у  фiнансовiй  звiтностi  за  Iіервiсною
вартiстю.

IIIформацiя 1цодо компенсацi.l. провiдному управлiнському персоналу
Загаjіьна сума компенсацi.і. керiвнику, нараховано.і. за   2019р.,  становить  ±±О±Е_ тис. грн.
Заборгованiсть по винагородi керiвнику станом на 31.12.2019 р. становить   5,4 тис. грн.

ЗнецiнеIшя дебlторсько.{ заборгованостi за операцiямu з Iюв'язан ими сторонами
дебiторська заборгованiсть за операцiями з пов'язаними сторонами  с суттсвою окремо, тому резерв
на    знецiнення    тако.1.    дебiторсько.і.    заборгованостi    нараховусться    Пiдприсмство    по    кожному
контрагенту  окремо,  в  розрiзi  договорiв,  або  у  розрiзi  виду  заборгованостi.  Резерв  на  знецiнення
дебiторсько.і.   заборгованостi   за   операцiями   з   пов'язаними   сторонами   протягом   2018р   та   2019р.
Пiдприсмством  не  нараховувався, у зв'язку з погашенням  основно.1. суми боргу в звiтному перiодi та
вiдсутнiстю обставин для виникнення суджень про непогашення iснуючо.і. поточно.і. заборгованостi.
5.18.IIодi.I. пiсля звiтного перiоду
Пiсля звiтного перiоду до дати випуску цi€.і. звiтностi не вiдбуjіося подiй, якi б Пiдприсмство повинно
було розкрити в цьому фiнансовому звiтi.

6.Перше застосування МСФЗ
Керуючись    МСФЗ     1     «Перше    використання    мiжнародних    стандартiв    фiнансово.і.    звiтностi»,
Пiдприсмство  обрало  1  сiчня  2018року датою  переходу на МСФЗ.  За рiк,  що завершився  31  грудня
2018року,  та  9  мiсяцiв  2019р.  Пiдприемство  складало  фiнансову звiтнiстъ  у  вiдповiдностi  до  Закону
Укра.і.ни   "Про   бухгалтерський   облiк  та  фiнансову  звiтнiсть   в  Укра.і.нi"   й   Положень   (стандартiв)
бухгалтерського   облiку   в   Укра.і.нi.   данi   положення   бухгалтерського   облiку   в   деяких   аспектах
вiдрiзняються  вiд МСФЗ.
Надана фiнансова звiтнiсть  станом  на 31.12.2019р.  була складена  на  пiдставi  бухгалтерських даних,
вiдповiдним    чином    скоригованих   та   перекласифiкованих   для   достовiрного   представлення   у
вiдповiдностi до МСФЗ.
Фiнансова   звiтнiсть   Пiдприсмства   за   2019   рiк   с   першою      рiчною   фiнансовою   звiтнiстю,   що
склада€ться вiдповiдно до вимог МСФЗ.

ид
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При  пiдготовцi  цi€.і. фiнансово.і. звiтностi за МСФЗ  вступний звiт про  фiнансовий стан Шдпри€мства
був пiдготовлений станом на 1 сiчня 2018 року, дату переходу пiдприемства на МСФЗ. У цiй примiтцi
пояснюіоться основнi коригування, виконанi пiдприсмством при перерахуваннi звiту про фiнансовий
стан,  складеного  на  1  сiчня  2018  року  згiдно  з  П(С)БО,   та  звiту  про  фiнансовий  стану,  результатiв
його дiяльностi  i  руху  грошових  коштiв  вiдповiдно до  МСФЗ,  якi  були  чинними  на дату складання
звiтностi '3а рiк, що завершився 31  грудня 2018 року.

для  пояснення  коригувань  переходу    пiдготовлено  вступний  звiт  про  фiнансовий  стан  на
о1.01.2018 р. з табл1щею узгодження.

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на о1 сiчня 2018 р.

L

L

L

L

J3J
- ri. ,

показники код поясне п(с)Бо вплив мсФз
рядка ння переходу      намсФз

1 2 3 4 5 6

Активи_Lщ-щцктивиНематерiальнiактивипервiснар+ртiстьнакопиченаамортизацiяНезавершенiкапiтальнiiнвестицi.і. -
1000 62 тт___-i±9-,l-+
1001 281

1002 (2 ] 9)
1005 1 1470 ( 1470)

Основнi засобипервiснавартiстьзносIнвестицiйнанерухомiсть 1010 1 26004 1470 27474

1011 49770 1470 51240

1012 (23766) (23766)

1015 I
довгостроковi бiоjіогiчнiактиви 1020

довгострокова дебiторськазаборгованiсть 1040

Вiдстроченi податковi активиlншiнеоборотнiактивиУСЬОГОЗаРОЗдiЛОМI11.ОборотнiактивиЗапасиВиробничiзапасиНезавершеневиробництвоПоточнiбiологiчнiактивидеб-iторськазаборгованiстьзапродукцiю,товари,роботи,послуги 1045 9 208 208

10901095
27536 208 27744

1100 723 72г__
1101

1102

7407
1110

1125 2,3 5787 (699), 2319

дебiторська заборгованiсть зарозрахунками:завианимиавансами 1130

дзбюжетом
1135 4 1277 (50) ]227дутому числi з податкуапибток
1136

нру1ншапоточна дебiторськазабогованiсть
1155 2,4,5 1368 (458),  50,44 1004

Поточнi фiнансовi iнвестицi.і.Грошiта.і.хеквiвалентиГотiвка._-_`-----.---"__+=±±±iУiШ±s±±Вбанк±±2L___ВитратимайбутнiхперiодiвIншiоборотнiактивиУТь-огозаоздiломIIП1.Необоротнiактиви, 1160116511661167117011901195

5138 5138 J
5138 5138

5 44 (44)      =__ 1

14337 1162 15499                l

1200 iiiiiiiiiiiil- i



утримуванi дjія продажу, тагрупивибуття

Баланс 1300 41873 1370 43243
пасив код поясне п(с)БО вплив йt_LБ5-

рядка ння переходу      намсФз

1_ 2 3 4 5 6
1.  Власний капiтал

Заресстрований (пайовий)капiтал 1400 8700 8700

Внески до незаре€строваногостатутногокапiталу 1401

Капiтал у дооцiнках 1405

додатковий капiтал 1410 18645 18645

Резервний капiтал 14]5

Нерозподiлений прибуток ]420 2,6,9 6702 (1157F  + 5833

(непокритий збиток) 208
Н;-5пjіаченийкТЁ~ 1425

Вилучений капiтал 1430

Усього за роздiлом I 1495 з4047 (869) 33178
11. довгостроковi зобов'язанняiзабезпечення

Вiдстроченi податковiзобов'язання 1500 6 80 (80)

довгостроковi кредити банкiв г5то
Iншi довгостроковiзобов'язання 1515 7 3901 3901

довгостроковi забезпечення 1520 8 561 (561 )

Щльове фiнансування ]525

Благодiйна допомога 1526
-УСЬОГОЗа    ОЗдiЛОМ IL __13_55

641 326o                     _
_3__э_@т_      ___ ______   __

1П. Поточнi зобов'язання iзабезпечення

Короткостроковi кредитибанкiв 1600

Поточна кредиторськазаборгованiстьза:

довгостроковимизобов'язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615 зо5 305

розрахунками з бюджетом 1620 813 813

у тому чисjіj з податку наприбуток 1621 293 293

.розрахунками зi страхування 1625 103 1oт__
розрахунками з оплати працi 1630 398 3_ё1Ё_`_____

Поточна кредиторськазаборгованiстьзаодержанимиаваіtсами 3 2319 2319

Поточнi забезпечення
___1_ё6o

8 56] 561

доходи майбутнiх перiодiв
__`г6Б5

7 4303 (3901 ) 402
Iншi поточнi зобов'язання 16ФО 1263 тzг-_
Усього за роздiлом 1П 1695 7185 (1021) 6164
ТV. Зобов'язання, пов'язанi знеоборотнимиактивами,утримуванимидляпродажу,тагрупамивибуітя 1700

Баланс 1900 41873 1370
_а3243

-2с7J7-



Пtlяснення до таблuцi узгодження:
1.Проведено пере класифiкацiю статгi незавершенi капiтальнi iнвестицi.і. до складу групи капiтальнi
iнвестицi.і. нематерiальних активiв та  групи капiтальнi iнвестицi.і. основних засобiв ;
2. донараховано резерв на  знецiнення фiнансових активiв ( дебiторсько.і. заборгованостi за послуги
водопостачання та водовiдведення та iнша дебiторська заборгованiсть) в зв'язку зi змiною облiково.і
політики;
3. Виправлення помилок при складаннi  балансу:вiдображено розгорнуте сальдо по дебiторськiй
заборгованостi за наданi послуги водопостачання та водовiдведення та авансiв отриманих
4. Проведено пере класифiкацiю дебiторсько.і. заборгованостi зi статтi дебiторська заборгованiсть з
бюджетом  до скjіаду стаітi   iнша поточна дебiторська ;
5. Проведено пере класифiкацiю статтi витрати майбутнiх перiодiв до складу статтi iнша поточна
дебiторська заборгованiсть;
6. Проведено виправлення помилки при нарахуваннi ВПЗ;
7. ПроведеLю  часткову перекласифiкацiю  поточних доходiв майбутнiх перiодiв (капiтальних
iнвестицiй)  до складу  довгострокових доходjв майбутнiх перiодjв
8.   Проведено пере класифiкацiю статтi довгостроковi забезпечення до складу статтi поточнi
забезпечення;
9. Нарахування ВПА.

Таблиця  узгодження  власного  капiталу,  вiдображеного  згiдно  з  П(С)БО  та  МСФЗ  на  дату
переходу на МСФЗ  О1.01.2018р.

Показники 01.01.2018р.

Покtізнuк нерозподiленого прибутку за даншми П(С)БО 6702

донарахування резерву на   знецiнення фiнансових активiв (1157)

Коригування не пов'язаних з переходом на МСФЗ, виправлення помилок по 80

списанню ВПЗ
Нарахування ВПАВсьогокt]рu2увань 208

(869)
IIt,_,``±t`,_,_,jjj;-j;;;[;`:ГГГГГмі.I.Iшіиwlі,и,-,`wм.\`іtl,IиIIu``иі\It`іIі3 5833

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

-,с7-эг4

показники код поясне п(с)Бо вплив мсФз
рядка ння переходу   намсФз

1 2 3 4 5 6
Активи

1. НеобоLрщ активи
Нематерiаjіьнi активи 1000 742 742

первiснавартiсТг=~ l0ol 1042 1042

накопичена амортизацiяНезавершенiкапiтальнiiнвестицi.і' 1002 (300) (300)
1005 1 1977 ( 1977)

Основнi засоби 1010 1 37487 1977 39464

первiсна вартiстьзнос 1011 65037 1977 67014

1012 (27550) (27550)
Jнвестицiйна нерухомiсть 1015

довгостроковi бiологiчнiактиви 1020

довгострокова дебiторськазаборгованiсть 1040

Вiдстроченi податковi активи 1045 9 314 314

Iншi необоротнj активи 1090

L



г±

±

±

УСЬОГО За РОЗдiЛОМ I 1095 40206 з14 40520
lL Оборотнi активи
Запаси 1100 441 441

Виробничi запаси 1101

Незавершене виробництво
ПЬточнi бiологiчнi активи 1110

дебiторська заборгованiсть запродукцiю,товари,роботи,послуги 1125 2,3 12004 1365  +(935) 12434

дебiторська заборгованiсть зарозрахунками:завиданимиавансами 1130

з бюджетом 1135 78 78

у тому числi з податкунаприбуток ]136

Iнша поточна дебjторськазаборгованiсть 1155 2 1342 (830)+29 54]

Поточнi фiнансовi iнвестицi.і. 1160

Грошi та .і.х еквiваjіенти 1165 4305 4305
Готiвка 1166

Рахунки в банках 1167 4305
_Z3тъ3_

Витрати майбутнiх перiодiв 1170 4 29 (29) -

Iншi оборотнi активи 1190

УСЬОГО За РОЗдiЛОМ П 1195 18199 (400) 17799
ПLiiеоборотнi активи,утримуванiдляпродажу, тагрупивибуітя 1200

Баланс 1300 58405 (86) 58319
1I-ат= кодрядка пояс11ення

1 2 3-i. Власний капiтал

Таресстрований(пайовий)капiтал 1400 8700 8700

Внески до незаре€строваногостатутногокапiталу 1401

Капiтал у дооцiнках 1405

додатковий капiтал 1410 26475 26475
Резервний  капiтаjі 1415

Нерозподiлений прибуток 1420 2,5,8 10471 ( 1765)+53+31 9073(91ЪГ
(непокритий збиі`ок) 4
Неоплачений капiтал 1425

Вилучений капiтаjі т4_5б__
Усього за р€iЛ_9М I1I.довгостроковiзобов'язанняiзабезпечення 1495 45646 (1398) 442_4_§___

Ыдстроченi податковiг3обов'язання 1500 5 53 (53г
довгостроковi кредити банкiв т5то
Iншi довгостроковiзобов'язання 1515 6 6177 6177

довгостроковi забезпечення 1520 7 504 (504)
Цiльове фiнансування ]525-у~сТЕа-iОзароздijіомII

1595 557 56z_o 6177-IiГ. ПОТОЧНi ЗОбоВ'ЯЗаННЯ iзабезпечення

Короткостроковi кредитибанкiв т7бо

-31-



Погl`очна кредиторськаабогованiстьза:
зрдовгостроковимибов'язаннями

1610

4871341зо iБ:вари, роботи, пgсJіуги    _бжетом
161516201621162516301660 iii=iiiiiiiiiiiiiiiili

505 ( 18)        ____
1541

РL9LРахунками з   юдутомучислiзподатку наприбуток 685284 685284

озрахунками зi ст  ахуванняозрахункамизоплатипрацi
1024 10241383504

3 1383рПоточна кредиторськазаборгованiстьзаодержанимиавансами

Поточнi забезпеченнядоходимайбутнiхперiодiвlншiпоточнiзобов'язання 7 504(6177)         _

16651690 6 67972051 6202051

12202 (4308)(86) 78948319
Усьогоза   оздiлом ШivГЗобов'язання,пов'язанi знеоборотнимиактивами,утримуванимидляпродажу,тагпамивибутгя 16951700

58405уБаланс
1_9oo

5

ПОяснеііня до табjшцl узгоджеI1ня:
1Проведеноперекласифікаціюстаттінезавершенiкапiтальшінвестиці.ідоскладугрупикапітальні
iнвестицi.I.нематерiальнихактивiвтагрупикапiтальнiiнвестицi.і.основнихзасобiв;
2.донарахованорезервназнецiненняфiнансовихактивiв(дебiторсько.і.заборгованостiзапослу"
водопостачаннятаводовiдведеннятаіншадебіторськазаборгованість)взв'язкузізмiноюоблiковоі

3Виправjіенняпомилокприскладаннібалансувідображенорозгорнутесальдоподебіторській
полiтики;

заборгованостiзанаданiпослугиводогостачаннятаводрвiдведечнятаавансiвотргуаних
4.Проведеноперекласифiкацiюстаттівитратимайбутніхперiодівдоскладустаттііншапоточна
дебiторська заборгованiсть;
5. Проведено виправлення помилки при нарахуваннi ВПЗ;
6  Проведено пере класифiкацію  з поточних  до довгострокових доходiв майбутнiх перюдю
7Проведеноперекласифікацiюстаттiдовгостроковiзабезпеченнядоскладустаттіпотоішi
забезпечення;
8. Нарахування ВПА.

Таблиця узгодження  суКупI1Ого дОходу вiдобраЖеНОГО ЗгiдНо   вимог 1](С)БО та  вимог МСФЗ
станом на 31.12.2018р.

Показник рядокзв1т 2018р.2

1ПОк{ізнul«укупногодоходза iк за даними П(С БОНарахуваннярезервуназнецiненняфiнансовихактивiвIншiкоригування~КоригуванняВПАВсьогокоивань„''т:„''тT„|,iк,„,,щ,,!,м".\'С(I,З
2465 4545(608)(776)     _        _      _79(1305)3240

lIIlIIIlIII-

2465
ПоказнuксуічIu+g_

Звiт 11ро фiнансовий стан.

НадасмотрансформованийзвiтпрофLнансовийстанзгiдювимогМСФЗстаномна31122018рга
о 1.01.2018р.
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тл,



Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на З1 грудня 2018 р.

Актив кодрядка
01.01.2018 31.12.2018

1 2 3 4
1. Необоротні  активи

1000
[62742

Не\Iатерiальнi активи
первiсна вартiсть 1001 281 1042

накопичена амортизацiя 1002 (219) (300)
Незавершенi  капiтаjіьнi  iнвестицi.і. ]005 - -

Осні`внi засоби ]010 27474 39464
первiсна  вартiсть 10]1 51240 67014

3 н L, L` 10]2 (23766) (27550)
lнве.`тіщiіiнанер}'хомiсть 1015

JL`вгс``троковiбiологiчнiактив~и 1020

]Lівгсн=трокова ]ебiторська заборгованiсть 1040

Ы]L`троченi потатковi активи 1045 208 314

Iншi неііборотнi активи 1090

}'СЬОГО 3а РО3|i.lОМ I 1095 27744 40520

11. Оборотні активи
1]00 723 4413зпасн

Внробничi запаси 1101

товари 1104

Псtтіічнi бiо.іогiчнi активи 11  ]б_

]ебiтіірсыа заборгованiсть за продукцiю,
1125

7407 12434

ті`варіі. роііоти. послуги
.lебiтс`рська заборгованiсть за розрахунками:

1130
3а витани\іи авансами

1135 1227 783ОhL1.l-Л`-еТО\I

тт3-6____\  то\I\  чис,іi з податку на прибуток

Пit=ГЁlоi-6Тн=iёБii=Б;j-ськазаборгованiсТь-~--
-___   1135

1004 541

Піітіічнi фiнансовi  iнвестицi.і.ГрL`шiта.і.`еквiваленти 1160

1165 5]38 4305

Готiвка 1166

Ра`\-нки в оанках 1167 5138 4305

Вiщ`ітшіайб}тнiх перiодiв 1170 -

IншiLЧ1``РLіТНiа1ПИВИ ilgo-Т=О 3а РО3]i.l0`| 11
1195 15499 17799

I11. Необоротні актI1вI1, утримувані для 1200проTажт, та групи вибуття
Еilанс 1300 43243 58з19

пас1Iв
кодрядка

1 2

1. В`іаснііIі  капiта.і
1400

l  8700
8700-эiг`е.-:.тt``ваннГііпаі1ііви1-і)капiта.і

ВнсJLtiсi! дL`і незаре€строваного стат}тного
1401Ёг:тiт\

ь:==?тiT \  jL\luiнка+ 1405
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11. дОВГОСТРОКОВi ЗОбоВ'ЯЗаННЯ l

1500
забезпечення

Вiдстроченi податковi  зобов'язання
довгостроковi кредити банкiв 1510

Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 3901 6177

довгострокювi забезпечення 1520 -

Щльове фiнансуванняУсьогозаоздiломIII11.Поточнiзобов'язання i забезпечення 1525

1595 3901 6177

1600Короткостроковi кредити банкiвПоточнакредиторськазаборгованiсть за:

1610довгостроковими зобов'язаннямитовари,роботи,послугирозрахункамизбюджетомутомучислiзподаткунаприбуток
1615 305 487
1620 813 1541

1621 293 685

розрахунками зi стр±хуваннярозрахункамизоплатипрацiПоточнакредиторськазаборгованiсть за 1625 103 284

1630 398 1024

1635
2319 1383

одержаними авансами
Поточнi забезпечення 1660 561 504

доходи майбутнiх перiодiвIншiпоточнiзобов'язанняУсьогозаоздiломIПIV.3oбов'язання,пов'язанi з необоротними 1665 402 620
1690 1263 2051

1695 6164 7894

1700активами,
утримуваними для продажу, та групами
виФ.хття                  БАлАнс

1900
43243 58319

7.  Фактичнi та потенцiйнi фiнансовi ризики

7 .\ ..Податкова систе,ма
В даний  час  в Укра.і.нj дiс Податковий Кодекс   Укра.і.ни та ряд законiв  i  нормативних актiв  вiдносно
податкiв,   зборiв,   внескiв.   Податки,   якi     сплачуються   Комунальним   пiдприсмством,   включають
податок  на додану  вартiсть,  податок на  прибуток,  нарахування  на  фонд заробiтно.і.  плати  Сдиного
соцiального  внеску,    вiйськового  збору,  рентно.і.  плати  за  користування  надрами,  рентна  плата  за
спецiальне використання води,   а також iншi податки  i збори. Нормативнi документи, якi регулюють
цi податки,  iнодi  мають неоднозначне трактування, а окремi  гіоложення та роз'яснення часто нечiткi
або  не  узгодженi.  Iснують  рiзнi  точки  зору  вiдносно  тлумачення  правових  норм  серед  державних
мiнiстерств  i  органiзацiй  (наприклад,  фiскально.і.  служби  та  .[-і.  пiдроздiлiв),  що  виклика€  загальну
невизначенiсть i створю€ пiдстави для конфлiктних ситуацiй.
Комунальним  пiдприсмством  у  вiдповiдностi  до  ПКУ  застосовусться  касовий  метод  нарахування
податкового  зобов'язання    та  податкового  кредиту  по  ПдВ  за  наданi  послуги  водопостачання  та
водовiдведення населенню та платникам/неплатникам ПдВ.
Керiвництво   Комунального   пiдприсмства   вважас,   що   його   дiяльнiсть   здiйсню€ться   в   повнiй
вiдповiдностi  з  дiючим  законодавством,  що  регулю€  .і-і. дiяльнiсть,  i  що  Комунальне  пiдприсмство
нарахувало всi вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснуе невизначенiсть вiдносно сум податкiв
до сплати,  нарахування проводиться виходячи з оцiнок керiвництва Комунального  пiдприсмства на
основi аналiзу iнформацi.і., що € в .і-і. розпорядженнi.

7.2.Юридичнi зобов'язання

В   ходi   звичайно.і.   дiяльностi   Комунальне   пiдприсмство   мас   справу   iз   судовими   позовами   та
претензiями.   Керiвництво   вважа€,   що   максимальна   вiдповiдальнiсть   за   зобов'язаннями,   що   с
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нас.іiтком  таких  позовiв  або  претензiй,  в  разi  виникнення  тако.I.,  крiм  уже  визнаних  у  фiнансовiй
3вiтностi.  не буде  мати суітевого негативного  впливу на фiнансовий  стан або результати  майбутнiх
L`перацiй   Комунального   пiдприсмства.   Керiвництво   вважа€,   що   не   iснус   ризикiв   пов'язаних   з
гіLі]атковою заставою активjв Комунаjіьного пiдпри€мства.

]L`гLівiр про реструктуризацiю заборгованостi по електроенергi.і. на пiдприсмствi ~~вiдсутнjй.

-_`.Фiнансовi р[Iзики, цiлi та полiтика управлiння

=і--_`=ii:      фiнансовi      iнструменти      Пiдприсмства      включають      дебiторську     та      кредиторську
:=ц=-:=-``эзнiL`ть.  грошовi  кюшти  та  .і.х  еквiваленти.  Основна  функцiя  цих  фiнансових  iнструментjв  -
==і=€і=г„=-:iт"  фiнансування  дiяльностi  Шдпри€мства.  Пiдприсмство  мас  рiзнi  iншi  фiнансовi  активи  i
-k-Г.`:-i:ji~+iя.    такi    як    iнша   дебiторська   та    iнша    кредиторська    заборгованiсть,    що    виникають

:г=-_ --L==€=.iьL` \  .\одi операцiйно-господарсько.і. дiяльностi  Пiдприсмства.
_-~ i_-=,-:-т=  П]LрHс\іства здiйсню€ться  пiд  впливом  ризикiв,  притаманних фiнансовим  iнструментам
=tн,т=*,,\-u  _-: {=:±нL\`тi.  кредитного  ризику,  процентного  ризику,  ризику  недостатностi  капiталу.  Пiдходи
Г.===:Lт=V``тЕi дL` .\ прав.іiння кожним iз цих ризикiв представленi нижче.
===`н,+:ч`т=тh`   3Tiйсню€  }'правлiння  ризиками  в  ходi   постiйного  процесу  визначення,  оцiнки  та
=-L-і===`==i-=чнq   3з   р11зиками.   Програма   mдпри€мство   з   управлiння   ризиками   зорi€нтована   на
\Wі  -w  :L -.`  ==€=':тнвнL`гіі вп.іиву на фiнансовi  результати  дiяльностi  Пiдприсмства

р,l[-в[i рI}f]L-
=-=і.ф~-щ:-~Е=  -=гi-jL-зL=ься  на  рпнковi  ризики,  LіI`о  виникають  у  зв'язку  з  вiдкритими  позицiями  (а)  в

-L_-'==w-.r.`.   =i-.-``тi`.   т-з   і.5t   процентних   активiв   та   зобов'язань,   якi   значним   чином   залежать   вiд

:i-.i==і+€` т= t:іii`-=€тнi{\ гннкіівm з\іiн, а також на (с) цiновий ризик.
j_`\Lъ_=,€   т=   :=ъL`..=`:э;   пL`т,Lі.L-н   вiг   операцiйно.і.  дiяльностi   Пiдприсмства   переважно   не   залежать   вiд

г;€н*L``зiч  рэfзi€.іг\.  тзн  яL-тарифн  на  послуги  регулюютъся  державою  i  основним  залежать  вiд  .і`х
свt-:чз`=нLтгL`і пере'j-.іяп}   іія  пі`крі]ття  всiх витрат.

РI]3нL.  пропен"ОТ  с'тавL-I].  ]o.\отн  та  грошовi   потокLи  вiд  операцiйно.і.  дiяльностi   Пiдпри€мства
переваh-ні`  не  3аі€-jkать  вi]  з`іiн  р[1нкових  процентних  ставок.  mдприсмства.  ма€  зобов`язання  по
кре]іпа`і.  а.іе  прі`центна  ставка  піТ  креJитам  зафiксована  у  контрактi  i  змjна  ставки  контрактом
неперетбачена.

ЦiновIій  р1IзI1к.  ПiтпріIс`іс.тЕа    не  нара;+састься  на  цiновий  ризик  у  вiдношеннi  до  його  фiнансово.і
звiтностi.   оскi.іькіі   не   `іас   б`2ь-яh-іі\   iнвестицiй   в   цiннi   папери   та   фiнансовi   iнструменти,   якi
пiттава.інсь бн   цiновіnі}  ріі3іIk+ .

Р[]3[]h`.lih`ВiдНОСТi
Основою    .\'прав.іiння    ризі1ко`і    .іiквi]нL\`тi    Пiтпри€\іства       €    постiйне    пiдтримаііня    наявностi
тостатнього  рiвня  грошовm  I{оштiв.  .іiквi]ніі\  фiнансових  ресурсiв  лля  виконання  зобов'язань  при
настаннi термiнiв .і.х погашення. Основ.\. фiнансовн\ рес}грсiв, вiдмiнних вiд високолiквiдних ресурсiв
-грошових  коштiв  mдпри€\tства.  ск.іатають  ро3ра`}нки  зi  споживачами.  Пiдпри€мства    здiйснюс
постiйний  монiторинг  стан}.  розрах}.шiв  споживачiв  та  iнши.`  дебiторiв  за  наданi  товари,  роботи,
пос.і\ ги. активно застосовуючи механiз,\Iи вп.іив}. на боржникiв, передбаченi законодавством , такi як
вiTк_iючення.  зниження  обсягiв споживання,  застос}і.вання  штрафних  санкцiй,  що дозволя€ досягати
ефеh-тіівного    стану    управлiння    ризиком    jіiквiдностi.    Пiдпри€мства    анаjіiзу€    сво.і.    активи    та
3іі6ов.язання  за  строками  .і.х  погашення  та  плану€  свою  лiквiднiсть  залежно  вiд  очiкуваних  строкiв
ві1конання зобов'язань за вiдповiдними iнструментами.

h-реTIIтнніuіризик
kретItтний  ризик  Пiдпри€мства  переважно  пов'язаний  з  такими  фiнансовими  iнструментами,  як
тL`ргі`ва ]ебiторська заборгованiсть споживачiв, iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi кошти та .і.х
=квiва.іенти.    Кредитний    ризик    Пiдпри€мства    переважно    пов'язаний    з    такими    фiнансовими
:;iL`тр} \Iента.\іи.  як  торгова  дебiторська  заборгованiсть  споживачiв.  iнша  дебiторська  заборгованiсть,
грі`шіівi  кошти та .і.х еквiва.іенти. З  метою управлiння  кредитним  ризиком та о1іеративного в1іливу  на

гiвень    розра.\}нкiв    споживачiв    у    Пiдприсмства   запроваджено    систему    контролю    за    рiвнем
ріі3ра`\.\ні{iв  споживачiв  за  отриманi  послуги  з  водовiдведення  та  водопостачання  та  iншi   наданi
гі"5`і".  пос.і} ги.  Пi]при€мством  застосовуються  рiзноманiтнi  механiзми  розрахункiв  з  дебiторами

\
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(залiки,  переведення  боргу,  iнше),  здiйсню€ться  постiйна  робота  з  досудового  стягнення
тому   числi   з   використанням   механiзмiв,   передбачених   законодавством,   в   iнших
постiйнiй  основi  проводиться  претензiйно-позовна робота зi  стягнення  заборгованостей у
порядку.  Ризиковим  сегментом  у  розрахунках  за  спожитi  послуги  с  пiдпри€мства  ком
сектору   (ЖЕКи)   та   насеjіення,   щодо   яких   у   Пiдприсмства   законодавчо   обмеженi
управлiння станом заборгованостi та вiдносно яких проводиться державна полiтика щодо р
з постачальниками шляхом компенсацi.і. рiзницi в тарифах, яка здiйснюсться зi значними iн
Пiдпри€мство   проводить   постiйний   монiторинг   розмiру   кредитного   ризику   на   осно
фiнансового стану контрагентiв та строкiв заборгованостi, на пiдставi якого прийма€ться pi
необхiднiсть формування резерву пiд знецiнення
За   викjіюченням    вище    наведених   сегменту   Пiдприсмство   успiшно   контролю€
кредитними ризиками, пов'язаними iз погашенням боргiв.
Кредитний  ризик  по  iнших  фiнансових активах  Шдпри€мства,  якi  включають  грошовi  к
еквiваленти,  здебijіьшого  виникас  внаслiдок  неспроможностi  контрагента  розрахуватися
зобов'язаннями перед Пiдпри€мством.
Також mдпри€мство проведено аналiз наявно.і. iнформацi.і. щодо можливих подiй та умов, я
сприі1инити   значне   пiдвищення   розмiру   кредитного   ризику   mдпри€мство   у   майбут
результатами проведеного аналiзу Пiдпри€мством не встановлено жодних суп€вих подiй
та  умов,  якi  б  могли  свiдчити  про  можливе  iстотне  зростання  кредитного  ризику  Пiдпр
майбутньому.
Отже,  у  звiтному  перiодi   кредитний  ризик,  на  який  наражасться  Шдпри€мство,  знахо
прийнятному рiвнi та суп€во не вплива€ на фiнансовий результат дiяльностi Пiдприсмства.

Затвердження фiнансово.і. звiтностi
Ця фiнансова звiтнiсть буjіа схвалена правлiнням Пiдпри€мство та затверджена до в

21   лютого  2020 року.

В.о начаjіьника

Головний бухгалте'р

Гаjіасв  1.Г.

Ткачова К.Ш.
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