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ДП кЕВОДА ТРЕЙД,, КП кЛУЦЬКВОДОКАНАrl)
оlнднсовд звlтнlсть зд PlK, що здкlнчився 31 грудня 2019 року
(суми зазначенi в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

здявд про вlдповlддльнIсть кЕрlвництвд зд пlдготовку тд
зАтвЕрджЕння ФIнАнсовоl звlтностl
нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спiльно з описом обов'язкiв незалежних

аудиторiв, 
'що 

мiститься в представленому на cTopiнKax 4 - 6 3BiTy незалежних аудиторiв,

зроблена з метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i заЗН9Че!1\ I9.1l"}lI*
аудиторiв, вiдноснО'фiнансовОТ звiтностi дочlрньОго пlдпРисмствА кЕВО!А ТРЕИД)
к-омундЛ ьногО пlдп риеМствА (ЛУЦЬКВОдо кАнАЛ > > (далi - Пiдприемство).

Керiвництво Пiдприемства вiдповiдае за пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, яка достовiрно
вiдображао, в усiх'суттових аспектах фiнансовий стан Пiдприомства станом на 31 грудня 2019

року,'резупотjr, його дiяльностi, а також рух грошових коштiв iзмiни в капiталi за piK, що
закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово'f звiтностi (далi

за текстом - МСФЗ).

пiд час пiдготовки фiнансово'iзвiтностi керiвництво Пiдприемства несе вiдповiдальнiсть за:

. Вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та ixHe послiдовне 3астосування;

. 3астосування обr'рунтованих оцiнок i допущень;
о ,Щотримання вiдповiдних мсФ3 i розкриття Bcix суттевих вiдхилень в примiтках до

фiнансово'f звiтностi ;

. Пiдготовку фiнансовоТ звiтностi, виходячи з допущення, що Пiдприемство
пфhоr*уЬатиме свою дiяльнiсть в найближчому майбутньому, за винятком випадкiв,

коли таке допущення неправомiрне.
о Керiвництво Пiдприемства також несе вiдповiдальнiсть за:

. Розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективнот i надiйнот системи
внугрiшнього контролю в Пiдприемствi;

. Пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяе у будь-який момент
пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан

ПiдпрЙемства та забезпечити вiдповiднiсть фiнансовоТ звiтностi вИМогаМ МСФ3;

. Вживання заходiв у межах своет компетенцiт для забезпечення збереження акгивiв
Пiдприемства;

. 3апобiгання i виявлення фактiв шахрайства та iнших зловживань.

Фiнансова звiтнiсть Пiдприомства за фiнансовий piK, який закiнчився 31 грудня 2019 року, яка

наведена на сторiнкахз7 по 39, була затверджена та пiдписана29 грудня 2020 року вiд iMeHi

Керiвництва Пiдприемства:

#
Головний бухгалтер

r Гаюк l. Ю.Пасiчник Н. о.

орф

3



TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHO]O
BlAnOBlAAnbHlCT}O (oPBl -AYAHT>
Byn. flenKoro, 34, ru. laano-Opauriecux
ren/Qarc: +380 (342) 750-501
ren: +380 (342) 74O-3eO
en. noura: orviaudit@gmail.com
wu/w.orvi-audit.in. ua

LIMITED LIABILITY COMPANY
(ORVI-AUDIT)
Lepkogo street, 34, lvano-Frankivsk
tel/fax: +380 (342\ 75O-5O1

tel: +380 (342)740-384
e-mail: orviaudit@gmail.com
wvvw.orvi-audit.in. ua

3BtT HE3AJTEXHO|-O AyEI4TOPA

Kepieuut4mey
En (EBO4A TpEnb) Kn dtyubKBoEoKAHAJt))

fiyura

!!11 lgoeenn ay+rAr sixancoeoi sairHocri IotllPHboro ntlnpileMcTBA (EBOIA TpEl4E)
KOMyHAfibHOTO nlAnPfeMCTBA (flyUbKBOEOKAHAJI)) (Ha4ani - l-li4npraeMcrBo), 

"iocKflaAaerbcn 3 EarlaHcy (3eiry npo +iHaHcoBr4il craH) Ha 31 fpyAHA2}lg poxy, 3eiry npo giHaHcoai
pe3ynbraril (3siry npo cyKynHrarl goxig), 3airy npo pyx rpouloBl4x KourriB (sa npnvrarvr MeroAoM),
3eiry npo BnacHuli KaniTan 3a piK, ulo 3aKiHqrBcF 3a3HaqeHop Aarolo, i nprrrnlirox Ao SiHaHcoBoi
3BiTHocri, BKJ'r roqapq h crvcnnil B r KnaA 3 H aLryulr4x o6niKoB r4x non iTnK.

Ha Hau'ry AyMKy, Qinancoea 3BiTHicrb, t4o AoAaerbcn, Bigo6paxae rqocroBipHo, B ycix cyrreBhx
acneKrax SiHancoenil craH f'lignpnervrcrBa Ha 31 rpygHn 2019 pory, froro SiHaHcoBi pe3ynbrarfi i

rpouoBi noroKl4 3a piK, u.lo gaKiHqrBcF 3a3HaL{eHoro Aarorc, eignoaigno Ao MixHapo,qHux craH'apriB
$inaxcoaoT ssirFlocri (MCO3) ra BiAnoBi4ae BhMoraM 3arony Yxpainra'<<f1po OyxranrepcbKl4il obnirra QiHaHcoey aeirHicru e Vxpaiui> ei4 16.07.1999 p. Ns996-XlV L4oAo cKna,qaHHfl $iHancoaoTseiruocri.

OcHoea.qnfl AyMKH

Mr npoeenvay$vtr eiAnoaiAno4o MixHapo,qHnxcraHAaprie ayAnry (MCA). Haruy eiAnosi4anunicru
sriAHo s I-l14M14 craHAapraMil BIKnafleHo B po34ini <BianoeinanuHicru aygnropa 3a ayEnr
SiHaHcosol sBiTHocri) Hauoro sairy. Mil e HesanexHhMr4 no aignor.ueHHrc,4o ni4npr,rervrcrr".ri'*o
s KodexcoM emuKu npobeciilHux 6yxeanmepie Papn s Mixnapo4Hl4x'craH4apria erraxra gnn
6yxranrepia (Kodercc PMCEE) ra BrKoHanra iHrui o6oe's3rh 3 erilKt4 aignoeigHo Ao KoAeKcy pMCE6.
Mn BBaxaeMo, tqo orpruaHi HaMh ayAnropcbxi goxasr e 4ocraruivra i nprrZHrrHVMV AnA
Bl4KopncraHnR ix sx ocHoBt4 Anfl Hauoi AyMKt4.

l-loncHloean bHufr naparpaS

Mt't 3BepraeMo yBary Ha npravrirry 19 ,qo SiHaHcoaoi snirHocri, e nxih po3Kpr4To t4o Anfl
fliAnpr,rervrcrBa Bflacrneuh puaut< KoHLleHTparliT oneparlifr s noe'sgannwn cropoHaMr4 . y 2O1g poqi
91o/o suqnx nqoxogie aiA peanisaqii npo4yrqil (roeapia, po6ir, nocnyr) 6yno orprrr"o' 

"frMarepil Hcbxoi xownauii.

Mn saepraeMo yBary na nprvirry21 po SinaHcoaoieeirHocri, e sxiil po3Kpr4To iHsopnraqilo rJ.loAo
noLlrLlpeHHF e ceiri xopoHaeipycnol xaopo6ra (COVID-19). l-]ianpneMcrBo He e6a.tae rr71ox<flhaocri
HaAar[ nagiilHy eapricny oqiHry norexqiilHoro BnnilBy naHgevii, a raKox re, flRtAit BnnhB BoHa Moxe
Marn Ha SinaHcoerail craH flignpraervrcrsa.

Hau:y AyMKy 3 ql/x nnraHb He 6yno vro4nsiroaaHo.
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BignoeiAanunicrs ynpaenincbxoro nepcoHany ra rhx, roro nagineHo Haiahu{r4M14
noBHoBaxeHHflMt4, aa $inaxcoey reirHicru
YnpaeniHcurrfr nepconan Hece aignoeigansHicrs 3a cK.naAaHHn i gocroaipne nopannn SiHancoaoi'
seirHocri ai4noei4no go MCO3 Ta 3a raKy cr4crervry anyrpiu.rHboro KoHTpoflto, HKy ynpaBniHcuxurT
nepcoHan Bu3HaLlae norpiOnorc 4flff Toro, 14o6 sa6esneqnrr cKnaAaHHF SiHanconoT eairnocri, r4o
He vicrrru cyrreBilx BtlKphBneHu aHacnigor uaxpailcrea a6o noMnnKn.

l-lpt,t cxnapar-rr-ri SiuaHcoeol gsirHocri ynpaeniHcsrril nepconan Hece eignoai4anuuicru sa oqiHry
s4arnocri l-li4npreucrBa npoAoBxyBarr csoro 4innuHicrs Ha OesnepepaHiil ocuoei, po3KpilBarcqil,
Ae qe 3acrocoBHo, nhraHHq, u.lo crocyrorucn 6esnepepenocri pinnuHocri, Ta BilKophcroByroqh
npilnyqeHHfl npo 6eenepepeHicrt flinnuHocri FK ocHoBr4 gnn 6yxraltrepcbKoro o6niry, xpirvr
eunagxie, fiKu.{o ynpaeniHcsKilil nepcoHan a6o nnaHye nixaigyaarra flignpraeMcrBo qr npunilHrril
4innuHicru, a6o He uae iHurrrrx peanbHrx aflbrepHarhB LlboMy.

Ti, xoro HanqineHo Hailenqnuil noBHoBaxeHHFMl4, Hecyrb ei4noeiganuHicrs 3a HarnflA 3a npollecoM
SiHaHconoro seiryeanHn [1i4npr,reMcrBa.

Bigno ai4an sn icru ayAuro pa 3a ayfl HT Si Ha r-rcoeoT geirHocri

Haulnur qinrnltn e orpnMaHHn o6fpyHroeaHoi BneBHeHocri, n1o SiHaucoea sairHicrs y rlinorvry He
ruicrnru cyrroBoro BLlKphBneHHn eHacnigox uaxpafrcrsa a6o noMh.nKr, Ta BhnycK sairy ayguropa,
nxutZ tuicrurb Hauly AyMKy. O6ipyHroaaHa BneBHeHicru e BncoKrrM piaHeu BneBHeHocri, npore ne
rapaHTye, qo ayAhr, npoBeAeHhrl ai4noei6Ho Ao MCA, 3aBx(At4 BtAFBnrb cyrreBe BriKphBfieHHfl,
FKll-[o raKe icHye. BnrpneneHHfl Moxyrb 6yrra pesynbraroM ulaxpaftcrea a6o noMnnKil; BoHr4
BBaxarcTbcfl cyrreBfiMl4, ffKl{o oKpeMo a6o a cyxynHocri, nx o6ipyHToBaHo o,liryerucr, BoHr4
Moxyrb BnnilBarr Ha exonoviqHi piueHHn roprctyaa.lie, Lqo npnfruarcrucn Ha ocHoei Uie'r'
$ixaHcoeoi seirHocri.

Buronyrcvr ayAilr ni4noai4Ho Ao Bt4Mor MCA, Mr4 Br4Kopr4croByeMo npo$eciilHe cyAXeHHr ra
npo$ecirZunil cxenrnqil3M npornroM ycboro 3aBAaHHfl 3 ay4fiTy. Kpiru roro, vrrzt:

. iAeHrnSircyevo ra oqiHrceuo phs14Kr4 cyrreBoro BfiKpfiBneHHH SiHaHconoj sairHoeri
eHacnigor ulaxpaficraa Ltr noMnflrn, poepo6nneMo il enxoHyeuo ay4ilTopcuxi npoqe4ypn y
eiflnoaiAu Ha qi praarKfi, a raKox orpr/MyeMo ayflfiTopcuri Aora3r, ulo e gocrarHiMt4 Ta
npmfinnrurMh AnF BnKopt4craHHq Tx FK ocHoBr4 ,qflff HauoT Ayrvrrra. Pilsilr HeBhflBfleHHF
cyrreBoro BnKphBneHHn eHacni4ox uaxpafrcrBa e BrulilM, Hix gnn BhKprBneHHR eHacnigox
noMtlflKt4, ocrinuxr uaxpaftcreo Moxe BKJ-lloL{aril 3MoBy, nigpo6xy, HaeMhcni nponycKtr,
Hen paBnnbHi reep4xeHHq a6o HexryBaHHF 3axo,qaMra snyrpi u-rnboro KoHTponrc;

o orPl/MYeMo po3yMiuHn saxo,qia aHyrpir.uHboro KoHTpofiro, u1o crocyrorbc+ ay1vtry, Aflfl
pospoOrr ayAnropcbKilx npoqe,qyp, nri 6 eignoaiganh o6craailHaM, a He,qflfl BncnoBfleHHfi
AyMKr4 tqoAo e$errnaHocri cncrevrrr aHyrpiruHboro KoHTpoJlo;

. ot-liHrceuo npnilHnrHicrs 3acrocoBaHnx o6niroailx nonirnr ra o6ipyHrosaHicru o$niKoerx
ol-liHor i siAnoei.qHilx po3KptlTria iHQoprvraqiT, spobneHilx ynpaBniHcurnrrlr nepcoHa.r'roM;

. AoxoA14Mo B14cHoBKy l{oAo nprfrnnruocri BhKop14cTaHHfl ynpaeliHcurnu nepcoHanoM
nphnyHeHHF npo 6esnepepeHicr; ginnuHocri Rr ocHoBt4 4nn OyxranrepcbKoro oOniry ra Ha
ocHoai orpnMaHhx ayAllTopcbKt4x Aorasia po6rarvro BncHoBoK, etA icHye cyrreBa
HeBr3Haqeuicru qo4o noAiil a6o ytuoe, qri nocraannv 6 ni4 eHavnufi cyvrHie Moxnneicru
l-lignpreucrBa npo,qoBxt4Tt/ 6esnepepeHy ginnuHicrs. fixr4o Mr4 AoxoAt4Mo Bt4cHoBKy r4o,qo
icHysaHHn raroi cyrreeoi HeahsHaqeHocri, Mh noBrlHHi npnaepHyll yBary e caoeuy sairi
ayrqt/ropa 4o eiAnoaiAHl4x po3Kpnrria iH$opvaqi'i y $iHaHcoaift seirHocri a6o, Rrqo rari
po3Kpt4TTF iH$opuaqiT e HeHanexHhMt4, nltograsixyaarra cBoro AyMKy. Harui BLrcHoBKr4
lpynryrcrucff Ha ay4nTopcbKt4x AoKa3ax, orpilMaHnx flo Aarh Haruoro aniry aygraropa. Brinrr
uafi6yrHi no,tiil a6o yMoBt4 Moxyrb npfiMycr4l4 fli4npraervrcrBo npunrHnrh cBoro 4innuHicrr
Ha OesnepepeHifi ocHosi.

. otliHrceuo 3aranbHe no,qaHHF, crpyKTypy ra suicr SiHaHcoeoi seirHocri erntoqHo s
po3Kpt/rrFMn in$opvaqiT, a rarox re, Lrt4 noKasye SinaHcoaa seirHicru onepar-1ii ra no4il, 1r1o
noxnageHi B ocHoBy ii cxnagaHHn, TaK, qo6 gocnrrn gocroaipHoro ei4o6paxeHun.



MN noei4ovnReuo l4M, Koro Ha4ineno Hafrarqrnlh noBHoBaxeHHflMr/, iH$opnrraqiro npo
3anflaHoBannil o6cnr i vac npoae4eHHff ay1nry ra cyrreai ayAhropcbri peeynurarm, BKntovarcqn
6y4u-nri snaqni ne4onixr cucreMn aHyrpiurHuoro KoHTponto, BylflBneHi Haum nig vac ayAnry.

Mr rarox HaAaeMo l4M, Koro Ha4ineHo naftanqnur noBHoBaxeHHffMt4, TBepAXeHHF, Ltlo Mr4
BI4KoHanr 4opevHi errqHi Bt4Moril u.{oAo He3anexHocri, Ta noaiAorunneuo ilr npo aci crocyHKt4 fi ixu.ti
nilTaHHF, nri uornn 6 o6fpyHroBaHo BBaxarncb raKhMyr, t4o BnnnBatorb Ha Hauy He3anexHicru, a
TaKox, Ae Lle 3acrocoBaHo, t4oAo ei4noei4nux 3acrepexHnx eaxo4ia.

Knrcqoeui naprHep 3 ay4ury

Houep peecrpaqii y Peecrpi ay

O.G.XpunyHeHKo

Ar4ropcbKoi ginnuuocri: 101 150
ru. I eaHo-OpaHxiacux, 29 rpy gan 2020

Toeapucreo s o6MexeHoro aiAnoeiAanunicro (OPBI-Ay,qHT>. lpenrr,rsixaqifinr,rfi KoA 3a e[PflOV:34623723.
lOprgnvna aApeca: 76018, rv. laano-OpaHxiacur, eyn. 5. fienKoro, 6yg.34, oQic 1, ren. (0342) 75-05-01.

TOB (OPBI-Ay[I4T) BK.r]pqeHo 4o Peecrpy aygr,rropia ra cy6'erria ay4nropcbKoi ginnsnocri .qo pos4iny 3
<<Cy6'exrr ayAtlropcbKoT ginnuHocti, Rri uatoru npaBo npoBoAt4l4 o6oe'Raxoen lt aygvt Sinancoaoi gBirHocii>.
flocunanns Ha peecrp: https://www.apu,com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-pravo-provodyty-
obovjazkovyj-a udyt-finansovo i-zvitnosti/

'F 
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  КОДИ 
Підприємство Дочірне підприємство «ЕВОДА ТРЕЙД» комунального підприємства Дата (рік, місяць, число) 2019 | 12 | 31 
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»» Код за ЄДРПОУ 42803794 
Територія Луцьк за КОАТУУ 0710100000 
Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство за КОПФГ 160 
Вид економічної діяльності Торгівля електроенергією за КВЕД 35.14 
Середня кількість працівників  4   
Адреса, телефон м.Луцьк, вул.Соборності, буд.25, 43010   
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

на 31 грудня 2019 року Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 
Примітка 

На 31 грудня 
2018 року 

На 31 грудня 
2019 року 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000  - 4 

первісна вартість 1001  - 6 

накопичена амортизація  1002  - (2) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005  - - 

Основні засоби 1010 7 - 396 

первісна вартість 1011  - 423 

знос  1012  - (27) 

Інвестиційна нерухомість 1015  - - 

Довгострокові біологічні активи 1020  - - 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

1030  - - 

інші фінансові інвестиції 1035  - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  - - 

Відстрочені податкові активи 1045  - - 

Гудвіл 1050  - - 

Інші необоротні активи 1090  - - 

Усього за розділом I 1095  - 400 

II. Оборотні активи     

Запаси 1100  - 6 

Поточні біологічні активи 1110  - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 8 - 2 160 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

за виданими авансами 1130  - - 

з бюджетом 1135  - - 

у тому числі з податку на прибуток 1136  - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8 - 333 

Поточні фінансові інвестиції 1160  - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 9 - 1 105 

Інші оборотні активи 1190  - 135 

Усього за розділом II 1195  - 3 739 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200  - - 

Баланс 1300  - 4 139 

  



дп кЕводА трЕЙд) кп клуцькводокАнАrl))
оtнднсовд звlтнlсть зд PlK, що здкlнчився 31 грудня 2019 року
(суми зазначенi в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

Пасив
Код

рядка
Примiтка

На 31 rрудня
20't8 року

На 31 грудня
2019 року

I. Власний капiтал

3аоеострований (пайовий) капiтал 1 400 10 120

Капiтал у дооцiнках 1 405

додатковий капiтал
,1410

Резервний капiтал 1415

Нерозподiлений прибугок (непокритий зб 1420 4з5

неоплачений капiтал 1425

Вилучений капiтал 1 430

Усього за роздiлом l 1495 555

ll. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення

Вiдстроченi податковi зоj99 ryg!ц 1 500

Довгостроковi кредити банкiв 1510

lншi довгостроковi зобов'язання 1515

flовгостроковi забезпечення 1 520

l-.|iльове фiнансування 1 525

Усього за роздiлом ll 1 595

]ll. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Поточна t{р8диторська заборгованiсть з1
довгостроковими зобоg'язаннями 1610

товари, роботи, послуги 16,15 11 634

розрахунками з бюджетом 1 620 11 665

у тому числi з податку на прибуток 1621 476

розрахунками зl страхування 1 625 32

розрахунками з 9!49f х_!р9ц
,l630 121

поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами

1 635

поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з

учасниками
1 640 12

,1 736

поточнi забезпечення
,1660

!оходи майбутнiх перiодiв 1 665

lншi поточнi зобов'язання 1 690 11 396

Усього за роздiлом lll ,l695 3 584

lV. 3обов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
чтримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1 900 4,139

l Щиректор

Пасiчник Н. о.

rГоловний бухгалтер

Гаюк l. Ю.
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  КОДИ 
Підприємство Дочірне підприємство «ЕВОДА ТРЕЙД» комунального підприємства Дата (рік, місяць, число) 2019 | 12 | 31 
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»» Код за ЄДРПОУ 42803794 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

за 2019 рік Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 23 230 - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 14 (19 853) - 

Валовий:     
прибуток 2090  3 377 - 

збиток 2095  - - 

Інші операційні доходи  2120  - - 

Адміністративні витрати 2130 15 (714) - 

Витрати на збут 2150  (14) - 

Інші операційні витрати 2180  (2) - 

Фінансовий результат від операційної діяльності:     
прибуток 2190  2 647 - 

збиток 2195  - - 

Доход від участі в капіталі 2200  - - 

Інші фінансові доходи 2220  - - 

Інші доходи 2240  - - 

Фінансові витрати 2250  - - 

Втрати від участі в капіталі 2255  - - 

Інші витрати 2270  - - 

Фінансовий результат до оподаткування:     
прибуток 2290  2 647 - 

збиток 2295  - - 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 16 (476) - 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  

2305  - - 

Чистий фінансовий результат:       

прибуток 2350  2 171 - 

збиток 2355  - - 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  - - 

Накопичені курсові різниці 2410  - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 
 

- - 

Інший сукупний дохід 2445  - - 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455  - - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  - - 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  2 171 - 



дп кЕводА трЕЙд) кп клуцькводокАнАJl)
оtнднсовд звlтнlсть зд PlK, що здкlнчився 31 грудня 2019 року
(суми зазначенi в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

lll. ЕлЕмЕнти опЕрАцlЙних витрАт

Найменування показника
Код

рядка
Примiткс 3а 20'l9 piK 3а 2018 piK

Матерiальнi затрати 2500 12

Витрати на оплату працi 2505 462

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 101

Амортизацiя 251 5 29

lншi операцiйнi витрати 2520 111

Разом 2550 т15

lv. розрАхунок покАзникlв приБутковостl АкцlЙ

Найменування показника
Код

рядка
Примiтка 3а 2019 piK 3а 2018 piK

Середньорiчна кiлькiсть простих акцй 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 261 0

261 5

Цивiденди на одну просту акцlю 2650

r/d.rr-
_

Головний бухгалтер

Гаюк l. Ю,

,10

Е
а
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  КОДИ 
Підприємство Дочірне підприємство «ЕВОДА ТРЕЙД» комунального підприємства Дата (рік, місяць, число) 2019 | 12 | 31 
«ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ»» Код за ЄДРПОУ 42803794 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 

за 2019 рік Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За 2019 рік За 2018 рік 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 25 487 - 

Повернення податків і зборів 3005 - - 

у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 

Цільового фінансування 3010 - - 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - - 

Надходження від повернення авансів 3020 192 - 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - - 

Інші надходження 3095 - - 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (23 665) - 

Праці 3105 (391) - 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (105) - 

Зобов’язань із податків і зборів 3115 (434) - 

Витрачання на оплату авансів 3135 (13) - 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (12) - 

Інші витрачання 3190 (74) - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 985 - 

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:  - - 

фінансових інвестицій 3200 - - 

необоротних активів 3205 - - 

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 - - 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 - - 

Інші надходження 3250 - - 

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 - - 

необоротних активів 3260 - - 

Виплати за деривативами 3270 - - 

Витрачання на надання позик 3275 - - 

Інші платежі 3290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 - - 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 120 - 



Отримання позик 3305

3340

Витрачання на:

Rliк\/п Rпасних акuiй 3345

Ппгаt t
зз50

сппятv ливi енлlв 3355

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360

зз90l п пятёжl

ГистиЙ рух KoulTiB вiд фiнансовоТ дiяльностi зз95 12о

3400 1 105
,rатrlй nvy гппlltбRих коштiв за звiтний перiод

Залишок коштiв на початок року 3405

341 0Rппип сп,,liни валютних KvpciB на залишок коштlв

3алишок коштiв на кiнець року
341 5 1 105

Е
а
-о

Головний бухгалтер

Гаюк l. Ю.

12



дп (ЕводА трЕЙд) кп клуцькводокАнАгl)
ФlнАнсовА звlтнlсть зА PlK, що зАкlнчився 31

(суми зазначенi в тисячах гривень, якщо не зазначено
грудня 2019 року
iнше)

Пiдприемство Дочiрне пiдприемство кЕВоДд ТРЕЙД>l комчнального пiдпоиомства

кЛУЦЬКВоДоКАНАЛ>>

звlт про влАсниЙ кАпlтАл

за 2019 piK

Дата (piK, мiсяць, число)]
Код за еДРПОУ'

Форма Ne 4 Код за ДКУД

Г- коjи l
l2019l12l31l
гайгй]

l ,'*.* -l

Стаrтя
Код

рядка

3ареест-
рований

(пайовий]
капiтал

Капiтал у
Додатко-

вий
капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Неопла-
чений
капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

3алицlок на початок року 4000

Кориrування:

3MiHa облiковоТ полiтики 4005

Виправлення помилок 401 0

lншi змiни 4090

Скоригований залиlllок на
початок року

4095

Чистий приброк (збиток)
за звiтний пррjод

4100 2 171 2 171

lнчrий сукупний дохiд за
звiтний перiод

41 10

Розподiл прибутку:

виплати власникам
(дивiденди)

4200 (1 736) (1 736)

Спрямування прибрку до
зареестрованого капiталу

4205

Вiдрахування до резервного
капiталу

421о

Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 120 (120)

Погашення заборгованостi з
капiталу

4245 120 120

Вилучення капiталу:

Викуп акцiй (часток) 4260

Перепродаж викуплених
акцiй (часток)

4265

Анулювання викуплених
акцiй (часток)

4270

Вилучення частки в капiталi 4275

lншi змiни в капiталi 4290

разом змiн в капiталi 4295 12о 4з5 555

3алиlлок на кiнець року 4300 120 435 555

иректор

ГY /uF-,
Головний бухгалтер

Гаюк l. Ю.Е
оad

Пасiчник Н. о.



(суми зазначенi в тисячах гривень, якц]о не зазначено iнше)

кЛУЦЬКВОДОКАНАЛ>>

звlт про влАсниЙ кАпlтАrl

за 20'l8 piK

Г-цодй-_l
!ата (piK, мiсяць, число)l zolg t l? 

ц 
зt 

l
Код за еДРПОУI 42803794 I

Форма Nc 4 Код за дкУД l *rrr* l

Головний бухгалтер

Гаюк l. Ю.

стаття
Код

рядка

Зареест-
рований

(пайовий)
капiтал

Капiтал у
дооцiнкаr

flодатко-
вий

капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
приброк
(непокри-

тий
збиток)

Неопла.
чений
капiтал

Вилуче-
ний

капiтал
Всього

3алишок на початок року 4000

Коригування:

змiна облiково'i полiтики 4005

Виправлення помилок 40,10

lншi змiни 4090

Скоригований залиlлок на
початок року

4095

Чистий прибуток (збиток)
за звiтний прjод 41 00

lнrчий сукупний дохiд за
звiтний перiод

4110

Розподiл прибуrку:

виплати власникам
(дивiденди)

4200

Спрямування прибрку до
зареострованого капiталу

4205

Вiдрахування до резервного
капiталу

4210

Внески учасникiв:

Внески до капiталу 4240

Погашення заборгованостi з
капiталу

4245

Вилlнення капiталу:

Викуп акцiй (часток) 4260

4265

Анулювання викуплених
акцiй (часток)

4270

Вилучення частки в капiталi 4275

lншi змiни в капiталi 4290

разом змiн в капiталi 42s5

3алиtлок на кiнець року 4з00 t
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Примітка 1. Загальна інформація 

ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (далі – Підприємство) є юридичною особою, 
створеною відповідно до законодавства України. Дата реєстрації Підприємства – 7 лютого 
2019 року. 

Основними видами економічної діяльності ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» є: 

 торгівля електроенергією (основний); 
 торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи; 
 забір, очищення та постачання води; 

 монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; 
 діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах; 
 діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій. 

Основна діяльність та виробничі потужності Підприємства сконцентровані у Волинській 
області. 

Юридична адреса Підприємства – Україна, Волинська обл., місто Луцьк, вул. Дубнівська, 
буд. 26,індекс 43010. 

Середня кількість працівників за 2019 рік – 4 осіб. 

Материнським підприємством Підприєства є КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 
03339489). 

Примітка 2. Операційне середовище 

Економіка України демонструє ознаки стабілізації після тривалого періоду політичної та 
економічної напруженості. У 2019 році темп інфляції в Україні у річному обчисленні 
уповільнився до 4,1% у порівнянні з 9,8% минулого року. ВВП показав подальше зростання на 
3,7%.  

Національний банк України продовжив реалізацію політики цільового регулювання інфляції, 
що дозволило стримувати інфляцію, хоча вартість внутрішнього фінансування значно зросла. 
НБУ продовжує дотримуватись політики плаваючого валютного курсу гривні. 

Ступінь невизначеності щодо макроекономічної ситуації в Україні в 2019 році залишається 
високим, через значні виплати державного боргу призначенні на 2019-2020 роки, що 
вимагатиме мобілізації суттєвого внутрішнього і зовнішнього фінансування у дедалі 
складніших умовах кредитування країн, економіка яких розвивається. Крім того, в Україні 
відбулися президентські вибори в квітні 2019 року та позачергові парламентські вибори в липні 
2019 року. 

У той же час Україна продемонструвала успішний вихід на ринки зовнішнього фінансування у 
2019 році, покращуючи макроекономічну стабільність, а скорочений виборчий період зменшив 
напругу у внутрішньому політичному середовищі. 

Початок 2020 року характеризувався поширенням коронавірусу COVID-19. У перші кілька 
місяців 2020 року, вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої в бізнесі та економічній 
діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я визнала ситуацію з 
коронавірусом пандемією. Поширення вірусу мало несприятливий вплив на економічну 
активність у світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари та 
послуги. Внаслідок цього, українські суверенні кредитні свопи за дефолтами збільшились у 
березні 2020 року більш ніж удвічі порівняно з 31 грудня 2019 року, та більш ніж утричі від його 
п'ятирічного історичного мінімуму досягнутого у лютому 2020 року.  
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У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання 
поширенню вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт, 
повітряний рух, роботу громадських установ та громадські заходи.  

Крім того, 17 березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на 
пом’якшення наслідків коронавірусу. Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля 
пом’якшення  фінансових втрат для підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих 
внаслідок економічного сповільнення. Серед інших змін, Закон пропонує звільнення від 
штрафних санкцій за порушення податкового законодавства в період з 1 березня по 31 травня. 
Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для підприємств за вказаний період. 
Можливий вплив поширення коронавірусу, а також потенційний ефект наслідків пандемії на 
фінансову звітність, підлягають додатковій оцінці в подальшому. 

Хоча управлінський персонал Підприємства вважає, що він вживає належні заходи, необхідні 
за поточних обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити 
негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Підприємства, характер та 
наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності на 
операційну діяльність та фінансовий стан Підприємства. Майбутні умови здійснення 
діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу. 

Примітка 3. Основи підготовки фінансової звітності 

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складена відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, як цього вимагає Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року №996-XIV зі змінами та доповненнями. 

Форми звітів складені у відповідності до вимог НПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року 
(зі змінами), у межах чинного законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України 
та міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Підприємства є українська 
гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Підприємства, 
вважаються операціями в іноземних валютах. 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім 
випадків де вказано інше. 

Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, 
сплаченої в обмін на товари та послуги. Справедлива вартість визначається як ціна, яка була 
б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між 
учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому 
спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки.  

Примітка 4. Використання суджень та припущень для оцінки  

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Підприємство обліковує і презентує 
операції та інші події у відповідності до їх сутності і економічних обставин, а не тільки у 
відповідності з юридичною формою. Тому підготовка фінансової звітності у відповідності до 
МСФЗ потребує від управлінського персоналу Підприємства застосування оціночних суджень 
та припущень, які впливають на величину активів, зобов’язань та потенційних зобов’язань, які 
відображені у звітності на дату фінансової звітності, та представлених сум доходів від 
реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період. Ці оцінки та припущення базуються на 
попередньому досвіді управлінського персоналу та інших факторах, у тому числі на 
очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. 
Оцінки і припущення постійно переглядаються на дату складання фінансової звітності в зв’язку 
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з ринковими змінами чи зміни обставин, непідконтрольних Підприємству. Таким чином, 
фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних. 

Судження 

У процесі застосування облікової політики управлінським персоналом Підприємства 
застосовуються певні професійні судження, крім облікових оцінок, які мають суттєвий вплив 
на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, зокрема, включають правомірність 
припущення щодо безперервності діяльності Підприємства, зменшення корисності активів 
тощо. 

Характеристика здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі 

Фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництвом Підприємства тих впливів, що 
здійснює на діяльність та фінансовий стан Підприємства економічна ситуація в Україні. 
Майбутній розвиток економіки України залежить значною мірою від ефективності заходів, що 
вживаються урядом України та інших факторів, включаючи законодавчі та політичні події поза 
контролем Підприємства.  

На думку Керівництва, Підприємство може продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, а підготовка цієї фінансової звітності на основі припущення, що Підприємство здатне 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою. Тому ця фінансова 
звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та 
класифікації відображених сум активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б 
знадобитися, якби Підприємство було б не здатне продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі.  

Крім того, як вже розкрито в Примітці 2, Підприємство розглядає спалах пандемії COVID-19 як 
подію після дати балансу, що не потребує коригування фінансової звітності. Оскільки ситуація 
нестабільна і швидко змінюється, Підприємство не вбачає можливості надати надійну вартісну 
оцінку потенційного впливу пандемії на Підприємство. Ситуація продовжує розвиватися, і її 
наслідки наразі є невизначеними. Керівництво продовжить стежити за можливим впливом і 
вживатиме всіх можливих заходів для пом’якшення будь-яких негативних наслідків. 
Керівництво вважає, що будь-який можливий несприятливий вплив поширення вірусу, не 
вплине на здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Зменшення корисності активів 

На кожну звітну дату Підприємство оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності 
активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли 
обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Така оцінка 
передбачає застосування значних суджень.  

Оцінки та припущення 

Нижче представлені основні припущення та оцінки стосовно майбутнього та інші основні 
джерела невизначеності на дату складання фінансової звітності, що можуть призвести до 
необхідності суттєвого коригування балансової вартості відповідних активів та зобов’язань в 
майбутньому: 

 термін експлуатації основних засобів; 
 погашення дебіторської заборгованості. 

Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації 

Суттєві оцінки управлінського персоналу Підприємства, які базуються на бізнес-планах 
керівництва та операційних оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного 
використання основних засобів і інших активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни 
корисного використання можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. 
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Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів включають 
наступні:  

 зміни у виробничих технологіях;  
 зміни у технологіях технічного обслуговування;  
 зміни регуляторних актів та законодавства;  
 непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо. 

Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації 
активів у майбутньому та їхню балансову вартість.  

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків - значне оціночне значення, для отримання якого 
використовується методологія оцінки, моделі і вхідні дані. Підприємство регулярно перевіряє 
і підтверджує моделі і вхідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між 
розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними збитками. 

Підприємство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь 
строк дії торгової дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ (IFRS) 9. 
Підприємство відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на 
кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання. 

Управлінський персонал використовує своє компетентне судження для оцінки суми будь-яких 
збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент зазнає фінансових труднощів. 
Резерв очікуваних кредитних збитків створюється, якщо існують істотні обґрунтовані сумніви 
в її погашенні, використовуючи найкращу доступну інформацію щодо кредитоспроможності її 
дебіторів на дату складання фінансової звітності. Проте фактична можливість повернення 
дебіторської заборгованості може відрізнятись від оцінок, зроблених управлінським 
персоналом. 

Примітка 5. Основи облікової політики та складання звітності 

Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності 
до вимог МСФЗ. 

В основу облікової політики Підприємства, на підставі якої складалась фінансова звітність, 
покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань: 

 активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за 
первісною собівартістю або справедливою вартістю). 

 при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
зобов’язання. 

 при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою 
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання 
звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення 
розрахунку у поточний час; 

 приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх 
переоцінки. 

Основні засоби 

Основні засоби визнаються в якості активів тільки якщо існує впевненість в тому, що 
Підприємство одержить певні економічні вигоди в майбутньому від їх використання та вартість 
таких активів може бути достовірно оцінена. 



ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

19 

Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, 
включаючи невідшкодовані податки, а також будь-які додаткові витрати, які пов'язані з 
приведенням основного засобу в робочий стан та його доставкою.  

Для оцінки основних засобів після первісного визнання Підприємство використовує модель 
собівартості. Після первісного визнання основні засоби обліковуються за історичною 
собівартістю за вирахуванням зносу та накопичених збитків від знецінення. 

Витрати на поточний ремонт та обслуговування основних засобів включаються до витрат 
періоду по мірі здійснення таких витрат. Витрати на реконструкцію, модернізацію, заміну 
значних компонентів чи інше поліпшення об’єктів основних засобів, що можуть призвести до 
збільшення очікуваних економічних вигід від використання таких основних засобів, 
капіталізуються з подальшою амортизацією таких витрат. 

Амортизація об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом, поступово 
зменшуючи їхню залишкову вартість до ліквідаційної вартості впродовж терміну їх корисного 
використання. 

Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли актив готовий до 
використання, та припиняється з наступного місяця, після того, коли актив класифікований як 
актив, утримуваний для продажу, або припинено визнання об'єкту активом та списано його з 
балансу.  

Амортизація не припиняється, якщо актив не використовується або він не знаходиться в 
активному використанні, доки актив не буде проамортизований повністю.  

Звичайні терміни корисного використання основних засобів представлені таким чином:  

Групи основних засобів 
Діапазон термінів корисного 

використання у роках 

Транспортні засоби до 10 

Інструменти, прилади та інвентар до 6 

Інші основні засоби до 6 

Для визначення терміну корисного використання основних засобів створена спеціальна 
експертна комісія, яка визначає цей термін для нових об’єктів, а також займається переглядом 
терміну корисного використання по тих об’єктах, які вже знаходяться в експлуатації. Земля не 
амортизується. Ліквідаційна вартість усіх об’єктів основних засобів для цілей розрахунку 
амортизації дорівнює нулю. 

Списання з балансу об’єктів основних засобів відбувається після вибуття об’єкту або коли 
Підприємство більше не очікує одержати додаткові економічні вигоди від використання або 
вибуття такого об'єкту. Прибуток або збиток від припинення визнання об'єкта основних засобів 
визначається як різниця між чистим надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта 
та відображається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід). Накопичена 
дооцінка об'єктів основних засобів, визнання яких припинено, списується на нерозподілений 
прибуток. 

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення 
корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного 
тестування Підприємство визначає суму відшкодування активу.  

Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або 
одиниці, що генерує грошові кошти, за мінусом витрат на продаж i вартості його використання. 
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив 
генерує надходження коштів i таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших 
активів або груп активів. 
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Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його 
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася i його вартість списується до 
суми відшкодування. При оцінці справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття 
очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки 
дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й 
ризики, властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на 
реалізацію використовується відповідна модель оцінки.  

Підприємство здійснює свої розрахунки зменшення корисності виходячи з детальних бюджетів 
та прогнозних розрахунків, які готуються окремо для кожної одиниці, що генерує грошові кошти 
в межах Підприємства, на яку припадають індивідуальні активи. Бюджети та прогнозні 
розрахунки зазвичай здійснюються на період 5 років. На період більшої тривалості 
розраховуються ставки довгострокового зростання, що застосовуються до прогнозованих 
грошових потоків після п’ятого року. 

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках чи збитках того звітного періоду, в 
якому було виявлене таке зменшення корисності. 

На кожну наступну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від 
зменшення корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. При 
наявності таких ознак Підприємство оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення 
корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо 
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з 
моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова 
вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Зменшення балансової вартості 
активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, 
відноситься на фінансовий результат.  

Фінансові інструменти 

Визнання фінансових інструментів 

Підприємство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про 
фінансовий стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового 
інструменту. Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються у звіті про 
фінансовий стан Підприємства, представлені грошовими коштами і їх еквівалентами, 
дебіторською й кредиторською заборгованістю, іншими зобов'язаннями відповідно до чинного 
законодавства та МСФЗ.  

Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». 

Фінансові активи Підприємство класифікує на такі групи:  

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю; 
 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід; 
 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи і фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. 
Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових 
зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, оцінених за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу 
вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Витрати, 
що відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено 
за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки 
і збитки. 

Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж 12 місяців з 
дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у 
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складі оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких 
очікуються впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 
довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання Підприємство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за винятком:  

 фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі 
оцінюються за справедливою вартістю.  

 фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 
активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої 
участі.  

 договорів фінансової гарантії.  

 зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.  
 умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого 

застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою 
вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку. 

Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка 
дорівнює амортизованій вартості суми платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань 
відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між чистими надходженнями 
та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень 

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

Підприємство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки 
в тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 
критеріям припинення його визнання. 

Підприємство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

 спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; 
або 

 воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для 
припинення визнання. 

Підприємство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов’язання) зі 
свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 
зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його 
виконання. 

Знецінення фінансових активів 

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Підприємство створювало резерв під очікувані кредитні збитки 
щодо всіх фінансових активів, які не оцінюються за справедливою вартістю через 
прибутки/збитки, а також зобов'язань по наданню позик і договорів фінансової гарантії. Такий 
резерв під знецінення заснований на величині очікуваних кредитних збитків, пов'язаних з 
ймовірністю дефолту протягом наступних 12 місяців, якщо не відбулося значного збільшення 
кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

ECL (Очікувані кредитні збитки) – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків. 
Кредитні збитки оцінюються як поточна вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів 
(тобто різниця між потоками грошових коштів, що надходять до суб'єкта господарювання 
відповідно до контракту та грошовими потоками, які Підприємство очікує отримати). ECL 
дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового активу. 
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Підприємство застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 для оцінки очікуваних кредитних збитків 
(далі – «ECL»), який використовує очікуваний збиток за весь період очікуваного збитку для 
торгової та іншої дебіторської заборгованості. Підприємство відображає очікувані кредитні 
збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в 
кредитному ризику після первісного визнання. 

Для оцінки очікуваних кредитних збитків торгова та інша дебіторська заборгованість 
групувалася на базі загальних характеристик кредитного ризику та строку існування 
заборгованості.  

Відповідно до МСФЗ 9 допустимі збитки оцінюються за будь-якою з наступних основ: 

 12-місячні ECL: це ECL, які є наслідком можливих подій протягом 12 місяців після 
звітної дати; 

 діючі ECL: це ECL, що є результатом усіх можливих подій протягом очікуваного терміну 
дії фінансового інструменту. 

При визначенні того, чи збільшився кредитний ризик фінансового активу з моменту первісного 
визнання та при оцінці ECL, Підприємство вважає, що обґрунтована та підтримувана 
інформація є актуальною та доступною без надмірних витрат або зусиль. Це включає в себе 
як кількісну, так і якісну інформацію та аналіз, засновані на історичному досвіді Підприємства 
та обґрунтованій кредитній оцінці. 

Підприємство вважає фінансовий актив неплатоспроможним, коли малоймовірно, що 
позичальник сплатить свої кредитні зобов'язання перед Підприємством в повному обсязі. 

На кожну звітну дату Підприємство визначає чи можуть бути фінансові активи віднесені до 
кредитно-знецінених. Фінансовий актив є «кредитно-знеціненим», коли відбулося одне або 
кілька подій, які мають негативний вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового 
активу. 

Збитки від знецінення, пов'язані з торговою та іншою дебіторською заборгованістю, включаючи 
договірні активи, відображаються як частина інших операційних витрат у звіті про прибутки та 
збитки. 

Дебіторська заборгованість з основної діяльності 

Дебіторська заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість спочатку 
враховується за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки мінус оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки. 

Підприємство застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні збитки для 
торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають внаслідок операцій, 
що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15, за виключенням торгової дебіторської 
заборгованості і активів за договором за операціями з пов'язаними сторонами та державними 
компаніями. 

Відповідно до спрощеного підходу для оцінки очікуваних кредитних збитків Підприємство 
використовує коефіцієнт погашення заборгованості. Коефіцієнт погашення заборгованості 
встановлюється в залежності від: 

 кількості днів прострочення торгової дебіторської заборгованості (тобто скільки днів з 
моменту виникнення заборгованості вона не оплачена); і 

 фінансового стану дебітора (тобто чи є дебітор банкрутом, і чи відома керівництву 
підприємства додаткова інформація про те, що дебіторська заборгованість не буде 
погашена в майбутньому). 

Для дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами та державними 
компаніями використовується коефіцієнт кредитного ризику. 
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Всі фінансові активи Підприємства з метою нарахування оціночного резерву (резерву 
сумнівних боргів) розділені на групи. На звітну дату в залежності від змін в платіжній дисципліні 
покупця оновлюються історичні ймовірності дефолтів за минулі періоди, що спостерігаються, 
аналізуються зміни в прогнозних оцінках і на цій основі переглядаються коефіцієнти 
кредитного ризику. 

При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується також додаткова 
інформація, яка піддається аналізу. 

Підприємство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну дату. 
Нараховані суми оціночного резерву відображаються в Звіті про фінансовий стан в складі 
активів, а витрати по нарахуванню - в Звіті про прибутки та збитки - в складі інших операційних 
витрат. 

Коли дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безнадійною, вона списується за 
рахунок оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум 
кредитується у складі прибутку або збитку. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

До грошових коштів Підприємство відносить залишки грошових коштів на рахунках в банках, 
готівки в касі і забезпечення. 

Забезпечення, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Підприємством як інші 
еквіваленти грошових коштів. 

Інші оборотні активи 

До інших оборотних активів відносяться суми податку на додану вартість, визначену, виходячи 
із суми одержаних авансів (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, роботи, послуги 
та інші активи. 

Зобов'язання та забезпечення 

Підприємство розділяє короткострокові (поточні) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 
місяців) зобов’язання та забезпечення.   

Підприємство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу 
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу 
залишається менше 365 днів від звітної дати. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

 Підприємство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 
погашенню впродовж дванадцяти місяців після звітної дати; 

 Підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 
впродовж щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Забезпечення визнаються, якщо Підприємство в результаті певної події в минулому має 
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності 
буде потрібний відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю.  

До складу поточних та довгострокових забезпечень Підприємство відносить забезпечення на 
оплату відпусток працівникам.  Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає 
погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. 

Суми створених забезпечень визнаються витратами періоду. 

Інші поточні зобов’язання 

До інших поточних зобов'язань відносяться суми видані кошти під звіт, переплата отримана 
від контрагентів, суми нарахованого податкового кредиту на видані аванси тощо. 



ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

24 

Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що містять економічні 
вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються 
в Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.  

Визнання доходів 

Виручка від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг (дохід за договорами з 
покупцями) визнається тоді, коли (або в міру того, як) Підприємство виконує свої обов'язки до 
виконання за договором шляхом передачі товарів або послуг (тобто, активів), які підлягають 
поставці покупцеві. В момент укладення договору Підприємство визначає, чи виконує воно 
обов'язок до виконання протягом періоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до 
виконання не виконується протягом періоду, Підприємство виконує обов'язок до виконання в 
певний момент часу. Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в міру того, як) 
покупець отримує контроль над ними. 

Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом періоду, Підприємство визнає 
виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання обов'язків до виконання. Для 
оцінки ступеня виконання обов'язків до виконання Підприємство застосовує методи 
результатів і методи ресурсів в залежності від технологічних особливостей виробничого 
процесу і / або технологічних характеристик товарів або послуг, а також економічної 
доцільності. 

Виручка оцінюється як частина ціни угоди (яка виключає оцінки змінного відшкодування, які є 
обмеженими), що розподіляється на обов'язок до виконання, коли (або в міру того, як) цей 
обов'язок до виконання виконується, без податку на додану вартість (ПДВ). 

Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари чи послуги, які 
Підприємство передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж час. 

Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клієнтові, за 
які Підприємство отримало від клієнта компенсацію (або настав строк сплати такої суми). 

Договори Підприємства з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та зазвичай 
включають авансові і відкладені платежі для одного договору. Як правило, продажі 
здійснюються з кредитним терміном до 365 днів і як наслідок торгова дебіторська 
заборгованість класифікується як оборотні активи. 

Визнання витрат 

Витрати враховуються згідно метода нарахування. Витрати визнаються в разі зменшення 
майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, 
які можуть бути надійно оцінені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між відповідними звітними 
періодами 

Власний капітал  

Інструментом власного капіталу є договір, що надає право на залишкову частку в активах 
Підприємства після відрахування всіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, 
випущені Підприємством, відображаються в сумі одержаних надходжень від засновників, за 
винятком прямих витрат на їхній випуск.  

Порядок розподілу чистого прибутку затверджується Загальними зборами засновників. 

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Підприємства особам, які були 
засновниками Підприємства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно 
до розміру їхніх часток. 
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Сума оголошених, але не виплачених дивідендів включається до поточних зобов'язань. 
Дивіденди за звітний період, оголошені після звітної дати, але до затвердження керівництвом 
фінансової звітності до випуску, не визнаються зобов'язаннями на звітну дату, але 
розкриваються у примітках до фінансової звітності. 

Податок на прибуток  

У цій фінансовій звітності податки на прибуток були нараховані відповідно до вимог 
податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинності станом 
на звітні дати. Витрати з податку на прибуток в звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід) складаються з поточного податку та змін у сумі відстрочених податків. 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (і 
податкового законодавства), які набутили чинності або фактично діяли на звітну дату. 
Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до українського податкового 
законодавства. Згідно з Податковим кодексом на 2019 рік була встановлена ставка податку на 
прибуток 18% (2018 – 18%). 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань і визнається 
відносно податкових тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань в 
фінансовій звітності і відповідних податкових баз, які використовуються для розрахунку 
оподатковуваного прибутку. 

Відстрочене податкове зобов’язання визнається по всім оподатковуваним тимчасовим 
податковими різницям, крім випадків, коли: 

 відстрочене податкове зобов’язання виникає в результаті первісного визнання гудвілу, 
або активу чи зобов’язання в господарської операції, що не є об’єднанням бізнесу і яке 
на момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на 
оподатковуваний прибуток або збиток; 

 відносно оподатковуваних тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та 
асоційовані підприємства, а також із часткою участі у спільній діяльності, якщо можна 
контролювати розподіл у часі зменшення тимчасової різниці, і існує значна ймовірність 
того, що тимчасова різниця не буде зменшена в осяжному майбутньому. 

Відстрочені податкові активи визнаються по всім тимчасовим різницям, які підлягають 
вирахуванню, невикористаними податковими пільгами та невикористаним податковим 
збитками, в тій мірі, в якій існує значна ймовірність того, що буде існувати оподатковуваний 
прибуток, відносно якого можна бути застосувати тимчасову різницю, яка підлягає 
вирахуванню, невикористані податкові пільги та невикористані податкові збитки, крім випадків, 
коли: 

 відстрочений податковий актив, що стосується тимчасових різниць, які підлягають 
вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або зобов'язання, що 
виникло не внаслідок об'єднання бізнесу, і яке на момент здійснення операції не 
впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток або збиток; 

 відносно тимчасових різниць, пов’язаних з інвестиціями в дочірні та асоційовані 
підприємства, а також із часткою участі в спільній діяльності, відстрочені податкові 
активи визнаються, тільки якщо існує значна ймовірність того, що тимчасові різниці 
будуть відшкодовані в осяжному майбутньому та буде мати місце оподатковуваний 
прибуток, відносно якого можна застосувати тимчасові різниці. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і 
зменшується у тій мірі, в якій відсутня ймовірність одержання достатнього оподатковуваного 
прибутку, який дозволить використати всі або частину цих активів. Невизнані раніше 
відстрочені податкові активи переглядаються на кожну звітну дату й визнаються тоді, коли 
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виникає значна ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що 
дозволить використати відстрочені податкові активи. 

Відстрочені податкові активи і зобов’язання оцінюються за податковими ставками, які, як 
передбачається, будуть застосовуватися в тому звітному році, у якому актив буде 
реалізований, а зобов’язання погашене, на основі податкових ставок (і податкового 
законодавства), які за станом на звітну дату були прийняті або фактично прийняті. 

Відстрочений податок на прибуток, що стосується статей, визнаних не в складі прибутків або 
збитків, також не визнається в складі прибутків або збитків. Статті відстрочених податків 
визнаються у відповідності до операцій за якими вони виникають або в складі іншого сукупного 
доходу, або безпосередньо в капіталі. 

Відстрочені податкові активи і зобов'язання підлягають взаємозаліку за наявності повного 
юридичного права зараховувати поточні податкові активи в рахунок поточних податкових 
зобов’язань, якщо вони відносяться до податків на прибуток, нарахованих тим самим 
податковим органом тому самому суб'єкту господарювання. 

Податок на додану вартість 

Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), 
крім таких випадків:  

 ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується фіскальним 
органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або 
в складі витрат, залежно від обставин;  

 дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Товариство здійснює операції з постачання товарів/послуг, перелічених у пункті 44 підрозділу 
2 розділу XX Податкового кодексу України, визначає дату виникнення податкових зобов'язань 
та податкового кредиту з ПДВ за касовим методом.  

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується фіскальним органом або 
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, 
відображеної в звіті про фінансовий стан.  

Інші податки, крім податку на прибуток і податку на додану вартість, відображаються як 
компонент операційних витрат. 

Виплати працівникам 

Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає Підприємство в обмін на послуги, надані працівниками, або при 
звільненні. 

Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 
працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців 
після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

Короткострокові виплати працівникам включають:  

 заробітну плату, внески на соціальне забезпечення; 
 оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність; 
 преміювання; 

Примітка 6. Нові положення обліку та переглянуті стандарти 

Нові та переглянуті стандарти, що не набрали чинності 

Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не 
вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Підприємства. Підприємство має намір 
застосувати ці стандарти, поправки і роз'яснення, у разі необхідності, з дати їх вступу в силу. 
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МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий 
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання 
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він 
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ 
(IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і 
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування). 

Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні 
моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. 
На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих 
облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, 
охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, 
доповнена наступним: 

 Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (Метод змінної 
винагороди). 

 Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових 
договорів. 

МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після 
цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове 
застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до діяльності 
Підприємства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», 
які змінили визначення терміну «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є 
придбана сукупність видів діяльності та активів бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють 
мінімальні вимоги до бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити будь-
якої відсутній елемент, додають інструкції, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є 
придбаний процес значущим, звужують визначення бізнесу і віддачі, а також вводять 
необов'язковий тест на наявність концентрації справедливої вартості. Разом з поправками 
також були надані нові ілюстративні приклади. 

Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій чи інших подій, які 
відбуваються на дату їх первісного застосування або після неї, очікується, що вони не 
матимуть впливу на фінансову звітність Підприємства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 - «Визначення суттєвості» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової 
звітності» і МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», щоб 
узгодити визначення суттєвості в різних стандартах і роз'яснити деякі аспекти даного 
визначення. Згідно з новим визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано 
очікувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рішення основних 
користувачів фінансової звітності загального призначення, прийняті ними на основі цих 
фінансових звітів». 

Очікується, що поправки до визначення суттєвості не зроблять значного впливу на фінансову 
звітність Підприємства. 
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Примітка 7. Основні засоби 

 
Транспортні 

засоби 

Інструменти, 
прилади та 

інвентар  
Інші основні 

засоби Усього 

Балансова вартість на 01.01.2018 р. - - - - 

Первісна вартість  - - - - 

Знос - - - - 

Балансова вартість на 31.12.2018 р. - - - - 

Первісна вартість  - - - - 

Знос - - - - 

Надходження  314 98 11 423 

Нараховано амортизації (10) (6) (11) (27) 

Балансова вартість на 31.12.2019 р. 304 92 - 396 

Первісна вартість  314 98 11 423 
Знос (10) (6) (11) (27) 

Первісна вартість повністю проамортизованих основних засобів станом на 31.12.2019 р. 
складає 11 тис грн. 

Примітка 8. Дебіторська заборгованість 

 31.12.2019 31.12.2018 

   
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2 160 - 

- за товари, роботи, послуги 2 160 - 
- резерв очікуваних кредитних збитків - - 
   
Інша поточна дебіторська заборгованість 333 - 

- розрахунки з іншими дебіторами  27 - 
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
(переплата) 

306 - 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за строками погашення 

 31.12.2019 31.12.2018 

Не прострочена заборгованість 2 160 - 
Прострочена заборгованість:   
- до 3 місяців - - 
- від 3 до 12 місяців - - 
- більше 12 місяців - - 
- резерв очікуваних кредитних збитків - - 

Всього 2 160 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість за строками погашення 

 31.12.2019 31.12.2018 

Не прострочена заборгованість 147 - 
Прострочена заборгованість:   
- до 3 місяців 186 - 
- від 3 до 12 місяців - - 
- більше 12 місяців - - 
- резерв очікуваних кредитних збитків - - 
Всього 333 - 
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Резерв очікуваних кредитних збитків 

 2019 2018 

На 1 січня - - 

Нараховано за звітний період - - 
Використано у звітному періоді - - 

На 31 грудня - - 

Примітка 9. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 31.12.2019 31.12.2018 

Грошові кошти на банківських рахунках 955 - 
Еквіваленти грошових коштів 150 - 
Всього 1 105 - 

Дані в розрізі рейтингових агентств 

 31.12.2019 31.12.2018 

b3 (дані рейтингового агентства Moody`s) 955 - 

Всього 955 - 

Усі грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях. 

Усі залишки на банківських рахунках не прострочені і не знецінені. 

Примітка 10. Зареєстрований капітал  

Від дати утворення Підприємства і до 31.12.2019 р. 100% його статутного капіталу належить 
КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (код ЄДРПОУ 03339489). 

В 2019 році Підприємство оголосило виплату дивідендів в сумі 1 736 тис. грн. Залишок 
заборгованості за дивідендами станом на 31.12.2019 р. складає 1 736 тис. грн та відображено 
в рядку 1640 балансу (звіту про фінансовий стан). 

Примітка 11. Кредиторська заборгованість 

 31.12.2019 31.12.2018 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

634 - 

- за матеріали, сировину 1 - 
- за товари 137 - 
- за роботи, послуги 496 - 

   
Заборгованість за розрахунками з бюджетом 665 - 

- податок з доходів фізичних осіб  27 - 
- податок на додану вартість 160 - 
- податок на прибуток 476 - 
- зобов’язання за іншими податками 2 - 

   
Інші поточні зобов’язання 396 - 

- розрахунки з вітчизняними покупцями 47 - 
- розрахунки з іншими дебіторами 14  
- податкові зобов’язання  320  
- податковий кредит непідтверджений  15 - 
- інші поточні зобов’язання - - 
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Примітка 12. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 

 31.12.2019 31.12.2018 

Заборгованість за нарахованими дивідендами 1 736 - 

Всього 1 736 - 

Примітка 13. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 2019 2018 

Дохід від реалізації товарів 21 659 - 
Дохід від реалізації робіт і послуг 1 571 - 

Всього 23 230 - 

Примітка 14. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 2019 2018 

Собівартість від реалізації товарів (18 800) - 
Собівартість від реалізації робіт і послуг (1 053) - 
Всього (19 853) - 

Примітка 15. Адміністративні витрати 

 2019 2018 

Витрати на персонал (564) - 
Послуги банку (33) - 
Розрахунки з підзвітними особами (38) - 
Амортизація (29) - 
Інші (50) - 

Всього (714) - 

Примітка 16. Податок на прибуток 

Нижче представлені основні компоненти податкових доходів (витрат) з податку на прибуток за 
роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років: 

 2019 2018 

Поточний податок на прибуток (476) - 

Всього (476) - 

Нижче наведено узгодження між фактичними доходами (витратами) з податку на прибуток та 
добутком бухгалтерського прибутку (збитку) до оподаткування і нормативної ставки податку 
на прибуток за роки що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 роки: 

 2019 2018 

Прибуток (збиток) до оподаткування (рядки 2290(2295)) 2 647 - 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (476) - 
Чистий вплив неоподатковуваних доходів та витрат що не 
включаються до складу доходів (витрат) при визначенні 
оподаткованого прибутку 

- - 

Дохід /(витрати) з податку на прибуток (рядок 2300)  (476) - 
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Примітка 17. Умовні та контрактні зобов’язання 

Податкові ризики 

Підприємство проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та 
нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти діяльності, включаючи 
валютний контроль, трансферне ціноутворення та митне законодавство, продовжують 
змінюватися. Положення законів і нормативних документів за звичай є не чіткими, і 
трактуються по-різному місцевими, регіональними та державними органами, а також іншими 
урядовими установами. Випадки розбіжностей у трактуванні українського податкового 
законодавства є непоодинокими. Можливе непослідовне застосування та трактування 
українського податкового законодавства створює ризик суттєвих претензій та пред'явлення 
додаткових податкових зобов'язань та штрафів з боку податкових органів. Такі претензії, у 
випадку їхнього задоволення, можуть мати значний вплив. 

Керівництво Підприємства має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх 
норм, і малоймовірно, що будь-які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та 
застосування податкового законодавства. Разом з тим, не виключено, що деякі з податкових 
трактувань, які застосовуються керівництвом при підготовці податкових декларацій, можуть 
бути оскаржені податковими органами в ході податкових перевірок. 

У даній фінансовій звітності не були створені забезпечення за потенційними штрафами, 
пов’язаними з оподаткуванням. 

Примітка 18. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов'язаними сторонами Підприємства вважаються сторони, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття 
фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття 
інформації про зв’язані сторони». Зазвичай неможливо об'єктивно оцінити чи була б 
проведена операція із пов’язаною стороною якби дана сторона не була пов’язаною і чи була 
б операція проведена в тих же термінах на тих же умовах і в тих же сумах якби сторони не 
були пов’язаними.  

Рішення про те, які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної 
форми, але і виходячи з характеру стосунків із зв’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами 
Підприємства є материнське підприємство, провідний управлінський персонал та інші 
пов'язані особи. Всі операції наведені нижче є операціями із материнською компанією. 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами  

 31.12.2019 31.12.2018 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

2 160 - 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

8 - 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1 736  

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами  

 2019 2018 

Чистий дохід від реалізації товарів 21 103 - 
Адміністративні витрати 13  

Винагорода ключового управлінського персоналу 

Винагорода ключовому управлінському персоналу в кількості 1 особи представлена у формі 
короткострокових винагород та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року склала 175 тис. грн 
(за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року – 0 тис. грн), і включена в адміністративні витрати. 
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Примітка 19. Управління ризиками 

Основні фінансові інструменти Підприємства включають дебіторську та кредиторську 
заборгованість та грошові кошти. Основна мета цих фінансових інструментів – забезпечити 
фінансування діяльності Підприємства. Підприємство має інші фінансові активи й 
зобов'язання, такі як грошові кошти та їх еквіваленти і фінансові інвестиції, які виникають 
безпосередньо в ході операційно-господарської діяльності Підприємства. 

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Підприємства: кредитний ризик, 
відсотковий ризик, ризик концентрації та ризик ліквідності. Підходи до управління кожним із 
цих ризиків представлені нижче.  

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості 
включають дебіторську заборгованість і гроші та їх еквіваленти. 

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Кредитний ризик Підприємства відслідковується й аналізується в кожному конкретному 
випадку, і керівництво Підприємства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у 
резервах сумнівних боргів. 

Підприємство створює резерв під знецінення в сумі, що представляє собою оцінку 
керівництвом понесених збитків від дебіторської заборгованості по основній діяльності і іншій 
дебіторській заборгованості та інвестицій. 

Перед прийняттям нового клієнта Підприємство використовує внутрішню кредитну систему 
для оцінки якості потенційного клієнта. 

Кредитний ризик Підприємства притаманний також таким фінансовим інструментам, як 
поточні рахунки в банках і може виникати у випадку не спроможності банківської установи 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями перед Підприємством. Сума максимального 
розміру ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових 
інструментів. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Підприємства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 
Підприємство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 
 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою); 
 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 

Національною рейтинговою шкалою. 

Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Підприємства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це може 
впливати як на доходи Підприємства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

У Підприємства немає суттєвих активів, що приносять відсоткові доходи та зобов’язань за 
якими виникають відсоткові витрати. 

Ризик концентрації 

Для Підприємства властивий ризик концентрації. У 2019 році 91% чистих доходів від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) було отримано від материнської компанії 
ДП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ».  
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Ризик ліквідності 

Задачею Підприємства є підтримка безперервності та гнучкості фінансування шляхом 
використання умов кредитування, які надаються постачальниками, а також залучення 
банківських кредитів. 

Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою 
ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 
інструментами. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових 
коштів, наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні 
строку їх погашення. Керівництво постійно відстежує рівень ліквідності. 

Для управління одночасно ризиком ліквідності та кредитним ризиком широко 
використовується практика передоплати. Підприємство використовує процес детального 
бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати наявність адекватних 
ресурсів для виконання своїх платіжних зобов'язань. 

Більшість витрат Підприємства носять змінний характер і залежать від залежать від обсягу 
реалізації. В результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо генерують доходи 
для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. 

Нижче в таблицях подано аналіз фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року, 31 
грудня 2018 року та 1 січня 2018 року: 

 до 3 місяців 
від 3 до 12 

місяців 
від 12 місяців Всього 

Станом на 31 грудня 2019 2 819 - - 2 819 
Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

634 - - 634 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з учасниками 

1 736 - - 1 736 

Інші поточні зобов’язання 449 - - 449 

Станом на 31 грудня 2018 - - - - 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

- - - - 

Інші поточні зобов’язання - - - - 

Примітка 20. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Підприємства містять грошові кошти та дебіторську 
і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 
розкривається у відповідних розділах цих приміток. 

Протягом звітного періоду Підприємство не використовувало жодних фінансових деривативів, 
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Підприємства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 

 Балансова вартість Справедлива вартість 
 2019 2018 2019 2018 
Фінансові активи     
Торговельна та інша 
дебіторська заборгованість 2 493 - 2 493 - 

Гроші та їх еквіваленти 1 105 - 1 105 - 
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Фінансові зобов’язання     
Торговельна та інша 
кредиторська 
заборгованість 

2 819 - 2 819 - 

Використовувались припущення, що справедлива вартість грошових коштів, торговельної та 
іншої дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їхній балансовій 
вартості, в основному, через те, що ці інструменти будуть погашені у найближчому 
майбутньому.  

Підприємство оцінює фінансові інструменти за справедливою вартістю на кожну дату 
складання балансу (звіту про фінансовий стан). Всі активи і зобов'язання, які оцінюються за 
справедливою вартістю, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії справедливої 
вартості: 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань цін на 
активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від 
котирувань цін, включених до рівню 1, вихідних даних, які спостерігаються для активу 
або зобов'язання безпосередньо (ціни) або побічно (похідні від цін) - рівень 2; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних для 
активу або зобов'язання, які не ґрунтуються на спостережуваних ринкових даних 
(вихідні дані, які не спостерігаються на ринку) - рівень 3. 

Розкриття інформації щодо фінансових активів та зобов’язань Підприємства були визначені 
згідно з результатами оцінки, яка відповідає Рівню 2 ієрархії джерел визначення справедливої 
вартості. 

В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та 
зобов’язань Підприємства за справедливою вартістю. 

 

Разом 

Котирування 
на активних 

ринках 
(Рівень 1) 

Значні 
спостережу-
вані вихідні 

дані 
(Рівень 2) 

Значні не 
спостережу-
вані вихідні 

дані 
(Рівень 3) 

31 грудня 2019 року     
Торговельна та інша дебіторська 
заборгованість 2 493 - 2 493 - 

Гроші та їх еквіваленти 1 105 - 1 105 - 
Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість 2 819 - 2 819 - 

31 грудня 2018 року     
Торговельна та інша дебіторська 
заборгованість 

- - - - 

Гроші та їх еквіваленти - - - - 
Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість 

- - - - 

Примітка 21. Затвердження фінансової звітності та події після звітної дати 

Ця фінансова звітність за 2019 рік, була затверджена до випуску керівництвом Підприємства 
29 грудня 2020 року. 

Не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, які вимагають коригування сум у 
фінансовій звітності або у примітках до неї. Ми не маємо жодних планів чи намірів, які могли б 
суттєво вплинути на балансову вартість або класифікацію активів та зобов’язань. 

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (СО\/ID-19), запровадженням 
Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію 



ДП КЕВОДА ТРЕЙДD КП КЛУЦЬКВОДОКАНАrI))
оtнднсовд звlтнlсТь зд PlK, що здкlнчився 31 грудня 2019 року
(суми зазначенi в тисячах гривень, якщо не зазначено iнше)

lI подальшого поширення в YKpaTHi та значним падiнням свiтових цiн на нафту повiдомляемо

наступне:

о !ПРОВлiнський персонал Пiдприемства наразi оцiнюе додатковi ризики дiяльностi
byb'ekTiB господарювання в галузi торгiвлi нафтопродуктами Укратни та Тх можливий

вплив на безперервнiсть дiяльностi Пiдприемства;

. очiкуеться, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо вимiряти чи

оцiнити на даний час з певним ступенем достовiрностi,

,"tфrL
_

Головний бухгалтер

Гаюк l. Ю.о.
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