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ЗАЯВА ПРО В1дПОВ1дАЛЬН1СТЬ УПАВЛ1НСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ  ЗА ПIдГОТОВКУ ТА
ЗАТВЕ1дЖЕННЯ   Ф1НАНСОВО1. ЗВ1ТНОСТI ЗА 2020Р,, СТАНОМ НА З1.12.2020Р.

Комунального  Пiдприсмства  «Вишнiвськводоканал»  Вишнево.і.  мiсько.і.  ради
Кисво-Святошинського району Ки.і.вськой областi

Нижченаведена   заява,   яка   повинна   розглядатися   спiлыю   з   описом   обов'язкiв
незалежних  аудиторiв,   що  мiститься   в  представлегюму   Звiтi   аудитора,  зробjlена  '3
метою розмежування вiдповiдальностi керiвництва i  вказаних незалежних аудиторiв,
вiдносно         фiнансово.і.         звiтностi                  Комунального         Пiдприсмства
«Вишнiвськводоканал» Вишнево.і. мiсько.і. ради Кисво-Святошинського  району
Ки.і.вськой областi"

Управлiнський  персонал     пiдпри€мства    КП  «Вишнiвськводоканал»    вiдповiдас  3а
пiдготовку  фiнансово.і. звiтностi,  яка достовiрно  вiдобража€  у  всiх  суттсвих  аспектах
фiнансовий стан   КП станом на 31  грудня 2020 року, а також рух грошових коштiв i
змiни у власному  капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, вiдповiдно до МСФЗ.
При      пiдготовцi      фiнансово.і.      звiтностi      управлiнський            персонал      КП
«Вишнiвськводоканал»  несе вiдповiдальнiсть за:
•    вiрне обрання  та послiдовне застосування облiкових полiтик;

•    застосування обгрунтованих оцiнок i припущень;

•     дотримання вiдповiдних МСФЗ i розкриття всiх сутт€вих вiдхилень в примiтках до

ф iНаНСОВО.1. ЗВiТНОСТ1;

•    оцiнку здатностi КП «Вишнiвськводоканал» продовжувати дiяльнiсть щонайменше
протягом 12 мiсяцiв  з кiнця звiтного перiоду;

•    пiдготовку      фiнансово.і.     звiтностi,      виходячи      з      припущення,      що      КП
«Вишнiвськводоканал»     продовжуватиме     свою     дiяльнiсть     в     найближчому
майбутньому

Управлiнський персонал КП «Вишнiвськводоканал»  також несе вiдповiдальнiсть за:
•    розробку,  впровадження  i  забезпечення  функцiонування  ефективно.і.  i  надiйно.і.

системи внутрiшнього контролю у всiх пiдроздiлах КП «Вишнiвськводоканал» ;
•     ведення облiку та пiдтримку системи бухгалтерського облiку,  що дозволяс у булh-

який момент пiдготувати з достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовс
положення    КП  «Вишнiвськводоканал»  i  забезпечити  вiдповiднiсть    фiнансово.і.
звiтностi вимогам  МСФЗ;

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

•     запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловжива[іь.

/ Ткачова К.Ш.
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(КерТвникпiдпри€мства)
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Звiт незалежного аудитора
щодо рiчно'IL фiнансовогI. звiтностi
Комунального пiдприсмства
«Вишнiвськводоканал» Вишнево.I.
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Звiт незаАежного аудитора
Ком,ц адресювано:

'1`им, хто надiАений найви1щми повноваженнями - Вишневiй мiськiй
радi Киево-Святошинського району КиГвсько{ обАас'гi»,
Керiвництву  КП «ВиIшiвськводоканаА» Вишнево1 мiськоI ради
Кисво- Святошинського райощr Ки1всько1 обАастi»,
всiм iншим можАивим користувачам фiнансовоI 3вiтностi
КП «ВишнiвськводоканаА»

дvмка i3 застереженням

Не3аАежною     ауди'1`орською     фiрмою     Приватним     пiдприсмством
{Аудиторська фiрма td{онстанта» (код едРПОУ ЗО488ОО8) проведено аудит
фiнансовоI  звiтнос'гi  загаАьного  призначення  КомунаLАьного   пiдприсмства
«Вишнiвськводоканадtі   Вишнево.1   мiсько.I   раLди   Киево-Святошинського
району  Ки.hсько.I  ОбАастi»  (код  едРПОУ  20593491)  haAi  по  текс'1у  -  КП
«ВишнiвськводоканаАtt)  3а  202Ор.,  станом  на  31  грудня  2020р.  за  рiк,  що
закiнчився на вка3ащг дату.

Ми  провеАи  аудит  фiнансовоI звiтнос'гi   КП  «ВишнiвськводоканаА»,  що
скАадена за МСФЗ, що додаеться та  скАадаеться з наступних форм звiтностi :

-БаАанс (Звiт про фiнансовий с'ган) станом на 31.12.2020року  (Форма №1);
-  Звiт про  фiнансовi  резуАьтати  (Звiт про  сукупний дохiд )   за     202О  рiк

(Форма №2 );-  Звiт  про  рух  грошових  коштiв  за  202Ор.  (форма  №3,  що    скАадена за
прямим методом) ;

-  Звiт про вАасний капiтаА за 202Ор. (форма №4);
-  додаток  до  примiток  до  рiчноI  фiнансовоi  звiтностi  «Iнформацiя  по

сегментам» за 202Ор. (ф. №б);
-  Примiтки до фiнансовоI 3вiтностi 3а 2020р.( даАi iРiнансова звiтнiсть).
На нашу думку, за винятком впАиву питань, описаних у роздiАi «Основа ддя

дудумкиi3застереженням»цього3вiту,фiнансовазвiтнiс'гь,вiдображаедостовiрно,
в  ycix  суттсвих  аспектах,  фiнансовий  стан  КП  «ВIшIнiвськводоканаАtt  на
31 грудня 202О року, та його фiнансовi резуАьтати i грошовi потоки 3а рiк, що
3акiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандар'гiв фiнансовоI
звiтностi  (МСФЗ)  та  вiдповiдае  вимогам  Закону  Укра1ни  «Про  бухгаАтерський
обАiк та фiнансову 3вiтнiсть в УкраIнi» вiд 1б.О7.1999 № 996-ХIV щодо скАадання
фiнансовоI звiтностi.

Основа ддя дvмни i3 застеі]еженням

1.    Ауди'1`ори    не    спостерiгаАи    за    iнвентаризацiсю    основних    засобiв,
вкАючаючи незавершенi капiтаАьнi iнвестицil,  станом на звiтну дату,  оскiАьки
нас  буАо  призначено  аудиторами  пiсАя  цiеI  подil.  У  зв'язку  iз  обмежуючими
особАивос'гями    розмiщення  основних  засобiв  що  мають  баАансову  вартiсть
станом  на  31.12.202Ор.   в  сумi  9б  235,О  тис.  грн.,  вкАючаючи  незавершенi
капiтаАьнi iнвестицil в сумi 1б948,О тис. грн,  ми не 3могАи визначити обсяг цих
активiв шАяхом виконання аАьтернативних аудиторських процедур, з причини
того, що основнi засоби е скАадовою час'гиною процесу визначення резуАьтатiв

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2020року разом зi 3вiтом
незалежного аудитора
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дiяАьностi  пiдприемства та  частково  знаходяться  в  не  доступних  мiсIщх,  пiд
3емАею.  У  зв'язIqг  з  цим,  нашi  висновки  формуваАися  на  пiдставi  наданих
матерiаАiв  iнвентари3ацi.і.,  та  даних  бухгаАтерського  обАiку.  У  зв'язку  з  вище
вказаним, ми не змогАи ви3начити, чи iснуе потреба в будь-яких кори1уваннях
по  основних засобах в тому чисАi   по незавершених капiтаАьних iнвестицiях,
вiдображених чи не вiдображених в обАiку та фiнансовiй звiтностi, в еАементах,
що  входять  до  скАаду  звiту  про  сукупнi  доходи,  звiту  про  змiни  у  вАасному
капiтаАi.

2. Пiдприемством в фiнансовiй звiтностi не представАена iнформацiя щодо
вартостi прав постiйного користування земеАьними дiАянками. Згiдно з вимогами
МСФЗ Пiдприемство, у разi набут1`я права постiйного користування земеАьною
дiАянкою, отримуе нематерiаАьний актив, що явАяеться економiчним ресурсом,
який   контроАюеться   суб'ектом   господарювання.    Пiдприемством   не   буАо
проведено оцiнку вартостi прав постiйного користування земеАьними дiАянками.
ЗадАя оцiнки впАиву даного питання на фiнансову 3вiтнiс'гь доцiАьно провести
не3аАежщг   експертну   оцiнку   прав   постiйного   корис'1ування   земеАьними
дiАянками, яка на дату аудиту не буАа проведена. Отже, ми не маАи можАивос'гi
достовiрно оцiнити впАив даного питання на фiнансову звiтнiсть пiдприемства,
аАе вважаемо, що оцiнка прав постiйного користування земеАьними дiАянками
та вiдображення .iх в обАiку може суттево впАинути на данi звiту про фiнансовий
с'ган  КП   «ВишнiвсьнводонанаАtt  та  на  його   вАасний   капiтаА  станом   на
31.12.202Ор.

Ми  провеАи  аудит  вiдповiдно  до  Мiжнародних  стандартiв  аудиту  (МСА).
Нашу вiдповiдаАьнiсть згiдно 3 цими стандартами викАадено в роздiАi нашого
звiту wВiдповiдаАьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi. звiтностiм.

Ми € незаАежними по вiдношенню до КП «ВишнiвськводоканаLА» 3гiдно 3
Кодексом етики професiйних бухгаАтерiв Ради 3 Мiжнародних с'гандартiв етики
дАя бухгаАтерiв (Кодекс РМСЕБ/ та етичними вимогами, застосовними в Укра.і.нi
до нашого аудиту фiнансово.і. звiтностi, а також виконаАи iншi обов'язки з етики
вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами
аудиторськi дока3и е достатнiми i прийнятними дАя використання .k як основи
дАя нашоi. кумки.

j             ПояснюваАьний патіагФаd]
Не модифiкуючи нашу думку, 3вертаемо увагу на примiтку1.3 до фiнансово.і.

звiтностi,  в  якiй  зазначено,  що  дiяАьнiсть  КП  «Вишнiвськводоканад»,  як  i
дiяАьнiсть   iнших   пiдприемств   в   Укра.і.нi,   3находиться   i   продовжуватиме
3находитися в найбАижчому майбутньому пiд вг1Аивом бе3перервноi. поАiтичноi. та
економiчно.і.  невизначеностi   в   Укра.і.нi,   пiд  впАивом   пос'гiйного   збiАьшення
вартостi енергоносi.Iв та iнших ресурсiв, пiд впАивом свiтово.і. пандемil. СОVID-19
та карантину в Украi.нi i в зв'язку з цим зниження пАатоспроможностi споживачiв
посАуг КП «ВишнiвськводоканаLА».

Також  звертаемо ува1у на подi.і. пiсАя дати баАансу, що можуть впАинути на
дiяАьнiсть в майбутньому  КП «ВишнiвськводонанаLА». Це € насАiдки  пандемi.I
СОVID-19 та запровадження  режиму карантину  по всiй територi.і. Украi.ни.
Суттевi насАiдки гАобаАьно.і. свiтово.і. пандемi.і. СОVID-19, падiння фондових
ринкiв по всьому свiту, 3акриття споАучення мiж краi.нами, при3упинення
дiяАьностi пiдприемств  в Украi.нi та в зв'язку з цим зниження

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2020року разом зi Звiтом
незалежного аудитора €
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пАатоспроможності насеАення та підприемств, може суттево впАинути на
дiяАьнiсть  КП «ВишнiвсьнводоканаL^іі в майбутньому.

УправАiнський персонаА вважае, що вiн здiйснюе дiяАьнiсть в повнiй
вiдповiдностi  з дiючим законодавством та вживас наАежнi заходи на пiдтримIqг
стабiАьностi дiяАьностi та безперервностi дiяАьностi КП «ВишнiвсьнводоканаА»,
надання посАуг наАежно.і. якостi.

Остаточний  вАив  i  насАiдки  поАiтичноi.  та  економiчно1.  неви3наченостi,
постiйного   здорожчання   ресурсiв,   запровадження   режиму   карантину   та
адаптованих  карантинiв  на  всiй  територi.і.  Укра.і.ни,  призупинення  дiяАьностi
пiдприемств в Украi.нi та в 3в'я3ку 3 цим зниження пАатоспроможностi насеАення
та пiдприемств  (споживачiв  комунаАьних посАуг),  передбачити вкрай скАадно,
проте вони можуть мати подаАьший негативний впАив на економiку Украi.ни та
дiяАьнiсть КП «Вишнiвськводонанад».

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

1нша iн

Ti хто надiАений найви1щми повноваженнями, управАiнський персонаА КП
«ВишнiвсьнводонанаА» несуть  вiдповiдаАьнiсть 3а iншу iнформацiю.

На дату цього  3вiту iнша   iнформацiя,  що  не  е фiнансовою  3вiтнiстю та
нашим 3вiтом аудитора щодо не1, аудиторам не надаваАась.

Наша думка щодо фiнансовоI звiтностi не поширюе'гься на iншу iнформацiю
i  ми  не  робимо  висновок  з  будь-яким  рiвнем  впевненостi  щодо  цiеI  iншоI
iнформацil, яка буде на.дана пiсАя дати аудиторського звiту.

У зв'я3ку 3 нашим аудитом фiнансовоI звiтностi КП «ВишнiвсьнводоканаА+t
за 2020р. нашою вiдповiдаАьнiстю с ознайомАення з iншою iнформацiею та при
цьому розгАянути,  чи  iснуе  супева невiдповiднiсть мiж iншою  iнформацiею  i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, о'гриманими пiд час аудиту, або чи
ця iнша iнформацjя мае вигАяд тако1, що мiстить суттеве викривАення.

Якщо управАiнським персонаАом КП «ВишнiвськводоканаА»  буде надана
iнша iнформацiя, то ми ознайомимося 3 цiею iнформацiею i якщо ми дiйдемо
висновку,  що  в  цiй  iнформацil  iснуе  сутгеве  викривАення,  то  ми  3обов'язанi
повiдомити про це питання тим, кою надiАено найвищими повноваженнями.

ВiдповiдадыIiсть   управдiнсыюго   персонаду   та   тIIх.   Iюго   надiдено
найвищими повноваженнями. за фiнансовv звiтнiсть

УправАiнський  персонаА  несе  вiдповiдаАьнiсть  за  скАадання  i  дос'говiрне
подання   фiнансовоI   3вiтностi   вiдповiдно   до   МСФЗ   та   за   таку   систему
внутрiшнього  контроАю,  яку управАiнський  персонаА  ви3начае  потрiбною  дАя
ттого,  щоб забе3печити скАадання фiнансовоi звiтностi,  1цо не мiс'гить суттевих
викривАень внасАiдок шахрайства або помиАки.

Упра]зАiнський  персонаА  несе  вiдповiдаАьнiс'гь  за  нарахування  та  спАату
податкiв, внескiв, пАатежiв до бюджету.

При  скАаданнi  фiнансово{  звiтностi управАiнський  персонаА  несе  вiдповi-
даАьнiс'гь за оцiнку 3датностi КП  «ВишнiвськводонанаАtt  продовжувати свою
дiяАьнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це зас'госовано, питання, що
стосуються  безперервностi  дiяАьностi,   та  викорис'говуючи  припущення  про
бе3перервнiсть дiяАьностi як основи дАя бухгаАтерського обАiку,  крiм випадкiв,

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2020року разом зi Звiтом
незалежного аудитора
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якщо   управАiнський   персонаА   або   пАануе   Аiквiдувати      пiдприемство   чи
припинити дiяАьнiсть, або немае iнших реаАьних аАьтернатив цьому.

Тi, кого надiАено найви11щми повноваженнями,  несуть вiдповiдаАьнiсть за
нагАяд 3а процесом фiнансового звiтування  КП «ВишнiвськводоканаLА».

Вiдповiдадьнiсть аvдитотtа за аvдит фiнансово.I звiтностi

Нашими  цiАями е  отримання  обГрунтовано1 впевненостi,  що  фiнансова
звiтнiсть КП „ВишнiвсьнводоканаLА"  3а 202О рiк, у цiАому не мiстить сугтсвого
викривАення внасАiдок шахрайс'гва або помиАки та випуск 3вiту ауди'гора, що
мiстить нашу думIqг щодо фiнансовоI 3вiтностi КП „ВишнiвськводоканаА"    за
2020р.   Об1`рунтована  впевненiс'гь  е  високим  рiвнем  впевненос'гi,   проте  не
гарантуе,  що  аудит,  проведений  вiдповiдно  до  МСА,  завжди  виявить  суттеве
викривАення,    якщо    воно   iснуе.    ВикривАення    можуть    бути   ре3уАьтатом
шахрайства  або  помиАки.  Вони  вважаються  супевими,  якщо  окремо  або  в
сукупностi,  як обГрунтовано  очiкуеться,  вони  моэкуть впАивати  на економiчнi
рiшення корис'Iувачiв, що приймаLються на основi цiеI фiнансовоI звiтностi.

Викощгючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне
судження та професiйний скептици3м протя1юм усьою 3авдання 3 аудиту. Крiм
ТОГО, МИ:

• iдентифiкуемо  та  оцiнюемо  ризики  су"вою  викривАення  фiнансовоI
звiтностi   внасАiдок   шахрайс'гва   чи   помиАки,   ро3робАясмо   й   виконуемо
аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ри3ики, а також отримуемо аудиторськi
дока3и,  що е достатнiми та прийнятними ддя використання k як основи дАя
нашо1 думки. Ризик не виявАення суттевого викривАення внасАiдок шахрайства
е вищм, нiж дАя викривАення внасАiдок помиАки, оскiАьки шахрайство може
вкАючати  змову,  пiдробку,  навмиснi  пропуски,  неправиАьнi  твердження  або
нех'1ування заходами внутрiшньою контроАю;

• отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контроАю,  що стосуються ау-
диту, ддя розробки ауди'горських процедур, якi б вiдповiдаАи обсгавинам, а не
ддя висАовАення думки щодо ефективностi сис'геми внутрiшнього контроАю;

• оцiнюемо прийнятнiсть застосованих обАiкових поАiтик та обI`рунтованiсть
обАiкових оцiнок i вiдповiдних ро3криттiв iнформацii, зробАених управАiнським
персонаАом;

•доходимо   висновку   щодо   прийнятностi   використання   управАiнським
персонаАом    припу1цення    про    безперервнiс'гь    дiяАьностi    як    основи    дАя
бухгаАтерською  обАiку та,  на основi отриманих аудиторських доказiв,  робимо
висновок, чи iснуе суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставиАи б
пiд   значний   сумнiв   можАивiсть   КП   «ВишнiвськводоIЕанаLд»   продовжити
бе3перервну  дiяАьнiсть.  Якщо  ми  доходимо  висновку  щодо  iснування  тако1
суттево1 невизначеностi, ми повиннi приверщ7ти ува1у в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних  розкриттiв   iнформацir  у  фiнансовiй   звiтностi   або,   якщо  такi
розкриття iнформацii" е ненаАежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки
Грунтуються на аудиторських доказах, отримаLних до дати нашого 3вiту аудитора.
Втiм майбутнi подil" або умови можуть примусити  КП „ВишнiвсысводоканаА"
припинити свою дiяАьнiсть на бе3перервнiй основi;

• оцiнюсмо   загаАьне   подання,   структуру  та   змiст   фiнансовоI   3вiтностi
вкАючно з розкриттями iнформацil, а також те, чи показуе фiнансова 3вiтнiсть
операцil  та  подil,   що  покАаденi  в  основу  Н  скАадання,  так,   щоб  дося1ти
достовiрного вiдображення.

J5
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за рiк,  що закiнчився 31  грудня
незалежного аудитора

2020року разом зi 3вiтом
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Ми  також  нада€мо  тим,  кого  надiАено  найвищими  повноваженнями,
твердження, що ми виконаАи вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаАежностi, та
повiдомАясмо  .і.м  про  всi  стосунки  й  iншi  питання,  якi  мо1`Аи  б  обГрунтовано
вважатись  такими,   що  впАивають  на  нашу  незаАежнiсть,   а  також,  де  це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Ми  повiдомАяемо  тим,   кого  надiАено  найвищими  повноваженнями,
iнформацiю  про  запАанований  обсяг  та  час  проведення  аудиту  та  суттевi
аудиторськi  ре3уАьтати  виявАенi  пiд  час  аудиту,  вкАючаючи  будь-якi  суттевi
недоАiки 3аходiв внутрiшнього контроАю, виявАенi нами  пiд час аудиту.

Основнi данi про аудитора (аудиторсьну фiрму|

Аудит фiнансовоI звiтностi та випуск звiту здiйснено ПП «Аудиторська фiрма
«Конс'ганта»  (код  СдРПОУ  30488008),  що  дiе  на  пiдс'гавi  вкАючення  в  Реестр
аудиторiв  та  суб'сктiв  аудиторсько1  дiяАьнос'гi,  роздjА  «Суб'ек'ги  аудиторсько1
дiяАьностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоI 3вiтностi»
№       21б9.       httрs:/ /wwW.арu.соm.uа/suЬjеktу-аudvtогSkоi-di_iаlпоsti-jаki-mа_iut-
іэгаvо-Dгоvоdvtv-оЬоVі.аZkоVvi-аudvt-fiпапSоvоi-Zvitпоsti

Мiсцезнаходження аудиторсько.і. фiрми:
Украi"на, О3134, м. Ки"iв, вуА. Симиренка 31, к.151,
ТеА./факс (О44)497-97-12, е-mаil:О5ОЗ815987(аmkг.пеt
Ауди'1` проводився на пiдс'гавi до1ювору № 07 вiд 13.01.2021р.
Аудиторська  перевiрка  проводиАася  межах  адмiнiс'гративного  офiсу  КП

«ВишнiвськводоканаА» 3а адресою:  м.  Вишневе,  вуА.  европейська,  буд.  34 та
адмiнiс'гративного офiсу ПП «Аудиторська фiрма « Конс'ганта» 3а адресою: м. Киrв,
вуА. Симиренка 31, кв.151.

КАючовий партнер - ПантеАiйчук Аариса Борисiвна
Номер реес'грацil у Реестрi аудиторiв та суб'ектiв   аудиторсько1 дiяАьностi,

роздiА «Аудитори» № 100302

Пiдпис вiд iменi аудиторськоi фiрми
директор ПП «Аудиторська фiрма «Константа»
Номер реестрацii" у Реестрi аудиторiв та суб'ектiв   аудиторсько1 дiяАьностi,

роздiА «Аудитори» № 1ОО302

О2 березня 2021р.

А. Б. ПантеАiйчук.

Фiнансова звiтнiсть КП «Вишнiвськводоканал» за рiк, що закiнчився 31  грудня 2020року разом зi Звiтом
незалежного аудитора
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додаток 1
до Нацiонального положення (стандарту)
бухгаjlтер сь кого обл i

mдприсмство кп " вишн1вськводокАнАл "
Лэта  (рIк,  м1сяць,  число)

?,1 cmnoy
Територiя                 КИIВСЬКА  ОБ.JIАСТЬ,  КИ€ВО-СВЯТОШИНСЬКИИ РАИОН, М. ВИШНЕВЕ    за КО,^`ТУУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання        Комуі]альне Iіiдпрнсмство за КОПФГ
Вид економiчно't. дiяльностi             Забi
Середня кiлькjсть працiвників

Адреса, теjіефон

1126

08132  Укра.і.I]а,  Ки.і.вська  област1„  Кисво-Святошинський   район,  Вишневе,
€вропейська,  45

за квЕд

Одиниця  вимiру:  тис.  грн   без десяткового  знака  (окрiм  роздiлу  IV  Звiіу  про  фінансові  резуііьтати  (Звіту  про  сукупний  дохід)
(форма №2),  грошовi показники якого наводяться  в гривнях з копiйками)
С:: Ё:е::::(::д:;*Ии( ::а:н:йЁ:iй)У;#Гi€:в:::С':й::т:н:::;ГЦ]'{У                                                                                        Е

Баланс (Звiт про фiнансовий стаі])

I1а               31.12.2020               р.

Форма№1КОдзадКУд       |       1801001

Актив
код На початок На  к'ие]Jь

рядка звiтного  перiоду Звiтного  пе|)iОд.У

1 2 3 4

1. Необоротнi активи
100о 627 459Нематерiальні активи

первiсна вартiсть 1001 1101 1108

накопичена амортизацiя 1002 474 649

Незавершенj кап[таjіьн i j нвести цi.і. 1  ()()5

Основні засоби 10I0 72  718 (,6  236

первiсна вартiсть '0'1 314149 З49  426

знос 10'2 241431 253190

Iнвестицiйна нерухомiсть 1015

Первjсна вартiсть iнвестицiйно.і. нерухомості 1016

Знос iнвестицiйно.і. нерухомостi 1017

довгостроковi бiологiчнj активи 1020

Первiсна вартiсть довгострокових бiолоhчних актив1.в '02l

Накопичена амортизацiя довгострокових бiологiчних активів l022

довгостроковi фiнансовi інвестицi.і.:
1030якi облiковуються  за методом участi в Itапjталi  інших пiдпри€мств

iншi фiнансовi iнвестицi.і 1035

довгострокова дебiторська забоDгованість 1040

Вiдстроченi податков1 активи 1045 259 299

гудвiл 1050

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060

Залишок коштiв у центраjтjзованих страхових резервних фондах 1065

Iншi необоротні активи 1090

Усього за роздiлом I 1095 73 604 96 994

11. Оборотнi активи
Запаси 1l00 s87 7(,8
Виробничi запаси 110' 587 7r,8

Незавершене виробництво 1102

Готова продукщi я l103

товари -_
Поточнi бiологiчнi активи 1110

депозити перестрахування 11l5

Векселi одержанi 1120

дебiторська заборгованjсть  за продукцію, товари, роботи, послуги '125 12  426 18  053

дебiторська заборгованjсть за розрахунками :
'130 1395за виданими авансами

з бюджетом 1lз5 1з5 1873

у томv числі з податку на прибуток 1136

дебiторська заборгованjсть за розрахунками з  нарахованих  доходiв 1140

дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз  внутрiшнiх  розрахунків 1145

1нша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 143 2176

Поточнi фiнансовi iнвестицi.і 1160

Гроші та .і.х еItвіваленти 1165 6757 13  835

Готiвка 1166

Рахунки в банках 1167 6тSг I з  835

Витра" майбутн|х перiодiв 1     l   7()

Частка перестрахови ка у страхових резервах 1180

z#



у тому чисJіi  в:резервахдовгострокових зобов'язань'вахзбитківабоезевахнаjіежнихвиплат 11811182

1183
Iезеезе   вах  незаробjіених  п   емIйігIшихс'і`i`хов+іхсзевах1,(-,(,(,,,,,,\,\тиl3„

11841190

2144395 з6 705
цLццш        L)'t`ыJіоlat|'д`Ш"                                   м  ва,,iдля пDОдажv,та mv" ВИбYТТЯ I„I1200

133 699іlі. необоротніак"вМ.YТI"   Y                                                                                               |      і3oo                     95047БалаI,с             о            На кiнець--в кодDядка На початок звітногперiоду
звiтного  перiоду

Гаj"св  1го

q,

ВіIесttи  до  ііеза

Емiсійний дохід
Накопичені к

Неоі1лаі1ени

й)  ка,,,таJ1

)o,l/li,lОм  '

пенс'йн1
дов,,ост

зобов'язання

I н ш і довгос'і`

БJIаго/,llг1

1.  Вj"сний  каIіiтал

зобов'язаніія i забезпечення

зобов'язання

и  банк1в

забезпечення

у тому  чистіI

в збиткiв або
облених п

l н всс'і`и ці й н і

зобов'язань

`'mОГО_i}.а_РО}/li.ПОМ ||      ~~~
111.  I'оточнi

едити банків

Вексеjіі  видані

г1ото11I1а

довгос l

ЗОбоВ'Я.}а11НЯ  i

кредиторська  }абог>гованість  3а
!обов'язаннями

з бюджетом

Г1оточна к
Поточна к
1іоточна к
I  l(),l()чm  к

ська забо
ська забо
ська 'забо
ська  '3або

•забезпечення

1нші  поточні зобов'язання

%mа"за

3абезпечен ня

в'язанi з  ііеоборот"ми
вибупя

трiільним органом  виконавчо1

Геі.надiйович

Ткачова   Ктіа

влади,  що реаjіізус дер>іtавну  полiтиItу у  сферi  статистики



Пiдприсмство

додатковi данi :
квЕд

кп "вишнIвськводокАнАjт"
дата  (рiк`  мiсяць.  число)

3асдрг1о\-',
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сук.упний дохiд)
за                         Рiк 2020                         р.

ФОЬма N2 Код за дКУд

з6.00

1. Ф1нАнсов1 рЕзультАти

Статт`я
код 3я  ,)вiтний

зА    яl'n.1()'i.lI'„iiг,срi,,д

рядкя перiод ПОПеРед1lЬОГОроку

1 2 з 4

Чистий дохiд вiд реалiзацi.I. продукцi.і. (товарiв, робiт,  послуг) 2000 92 802 75   I'Js

Чистi заробленi страховi премi.і : I)  /  ()

премi`[ пiдписан i, валова сума :('l   /

преіvli.i, пеl]еданi у гіерестрахування 20l2

змiна резерву не3ароб]іених премiй, ваjіова сума 2013

змiна частки перестіэаховикiв v резервi незаі]облених премiй 2014

Собiвартjсть реаjіiзовано.і' продукцi.і. (товаDiв, Dобiт,  послVг) 2050 (                    88 477                    ) (                          7(t  ()2(,                          )

Чистi понесенi збитки за стрсmовими виплатами 2070

Валовий:прибYток
2090 4325 5  0 7 (,

збиток 2095 ()()

дохiд (витратu) вtд зміни у резервах довгострокових зобов 'язан ь 2105

дохiд (вuтрати) вiд змiнu iнших страхових резервiв 21]0

змiна iнших страхових резервiв, ваflова сума 2lIl

змiна частки перестраховикiв в iншuх страхових резервах 21l2

Iншi операцiйнi доходи 2120 15   '12 2091

у тому чuслi:
2l2lдохiд вiд змiни  вартості активів, якi оцiнюються 3а

справед]іивою  варт1сгуію

дохід вiд  первiсного  визнання  бiо!іогiчних  акIпuвIв і
2l22сiльськогосподарсько.t продукцп

дохiд вiд використання коштів, вивмьнених вiд оподаткування 2123

Адмiнiст|]ативнi витрати 21зо (                         43з1                           ) (                        з  465                        )

Витрати на збут 2150 (                         4981                          ) (                       4  578                       )

Iншi операцiйнi виттэати 2180 (                             I    197                             ) (                            92з                            )

у тому числi..
2I81витрати  вiд змiни  вартостi активiв, якi оцiнюються за справед!іuвою

варгпiстю
витрати вiд первiсного вu3нання  біологiчних  активiв і

2182сiльськогосподарсько`i продукцi.і
Фiнансовий резуI1ьтат вiд операцiйно.і. дiяльностi:,1рибYток

2190 8928

збиток 2195 () (                         I  799                        )

доход від участі в капіталі 2200

Iншi фiнансовj доходи 2220 46S 321

Iншi доходи 2240 2795 2848

у тому чuслi:
224l

дохiд вiд благодiйно.[ допомоги
Фiнансовi витрати 2250 ()()

Втрати від участі  в капітаjті 2255 ()()

Iншi витрати 2270 (                                  615                                  ) (                              484                              )

Прибуток (збиток) вiд впливу iнфляцi.[ на монетарнi статr!іі 2275

Фiнансовий рсзультат до оподаткування:
2290 1 1   573 886прибYток

збиток 2295 ()()

тZэ



Продовження додатЕtа 2

13и і ра і и (дохід)  з  1іодатку  на  гірибутокПрибуток(збитоі{)вiдприпинено.і.дiяjіьностi
2300 -2 729 -769

2305

пісjія оподаткуванняЧііt`тіійфi"нсовий  рсзуjіьтат:1lибYток

23502355 8844() 117()

збиток

11. сукупний дСтаітяох1

код За звiтний
За  аtіалогiчнийперiОд

рядка перiод попередньогороку

1

224002405 3 4

/|ОоIіiUі{а  (\'Iіilіка)  необо   о'і`них  акіі,івів``)ізихiнсі\J,\іі`пгiв I
/l00I1U|Кzl (\ЩН|Кt`) (НШUIС`      ,Накоііиченiкр€±?шLi±и_±±L_Час'і`каiншогосукуііноюдоходу асоційованих  та  спiльнихпідгіри€мств 24102415244524502455

lнший сукупний дохLц1IіШийСvКпНийдОХiд до оПОдаТКУВаННЯ`'`-'ИМС'К  ПНИМдОХОдоМ

I
':::;Ё`::',,±:','Ё,Ё,;Ё Ё,:,,:И,::й(`:.:':КN`,іа:t:;і,:ЯjiЁ:ОИ±:3оЁО:,':2:jУ5В5а:':Н:У4„                                                          238!                          8 844                                               ]]7

ч   ихвиТРАТ
11і  ЕлЕмЕнтиопЕрА    инихвиігАі

Назва статтi
код За звiтний

За  аналогiчнийперiод

рядка2500 перiод г[опередL[ьогороку

1Маі`еіаі1ьніэаIа'іи
35926023131 446612

225052510251520
18  621

Jiш,Lm l,,,лz"у ,1  ацL`ян`ісоціальнi  }аходи 44899659lзо62 з5702
в'`l   `1х   ваг,,,        `Амttрти`3ацiя 7932744

1нші операцiйнi  ви і`рати1р"Ом
252550

l                            99  601
79 479

іv. рог}рАхунок покАзниК1В ПРlln'вАL,',п].1.iиБутковост1 Ак   1и

код За  звiтний

За  аmлогiчнийперiод

рядка226002605 перiод3 попередньогороку4

1Сеіэедньорiчнакijіькiстьгіростих акцiйСкоDигованасеDедньоDiчна,.іsЁлDостих акцiйчистийпибток3б.'кD'##ttдhфпащihкцiюСiкLitЁиLшиЁііис`й{jП,_эут`рк`l(tЗ._+__ЧLфiТщнупросту акцію_'--+=```'\\

261026152650 IIIIIIIlIIIIIIIIIIII_

/|ивL)іешиUаоі\Лк`iЗ  №`     '      1.ю,     L`    \`Ъ`',',3-\€;Воjіг`L,I^Р9_Ь*

l`L'і""h :` ;  З  ;;к\(сrs;ФН`5t§#+$ш##g:#'  '  ,  Ё

Оловнии{:\,і{::?±%$д;_Ёio;5;{:аigЁ\иЁ`t'+i3>Оh



Пiдприсмство кп "вишн1вськводокАнАл"
дата  (i:.ii`-,   iv!-iсяiіь.   .ч-sі.с.чf.)

_'а  с`г`I); Ioy

(найменування)

ЗВiТ ПРО  РУХ  ГРОШОВИХ  КОШТiВ  (За  ПРЯМИМ  МеТОдОМ)

за    Рiк2020     р.

Форма N3             Код за дКУд

2г,`li`JJii`Jl             j

Стаття код 3а  3вiт[Iий  перiод За   аIіа.тіоі.iч+іий    псрio,іпогтсрс,гін1,о1`ог)ок}'

1 2 3 4

1. Рух коштiв у результатi операцiйно.і. дiяльностi
Надходження від:

зооо 122  384 90  881Реалiзацi'і. продукцi.і. (товарiв, робiт, послуг)
Повернення податкiв i зборiв зоо5
у тому числi податку на додану вартiсть зоо6
Цiльового фiнансування 3010 19  779 9716

Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй 3011 54 (J  7 1 r)

Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв зоl5
Надходження від повернення авансів 3020 11]2

Надходження  від відсотків за залишками  коштів на поточнихрахунках
зо25

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035

Надходження вiд операцiйно.і. оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Надходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ від повернення позик 3055

1нші надходження 3095 807 512

Витрачання на опjтату:
3100 (                           791зI                            ) (                           57778                            )Товарiв (робiт, послуг)

працi 3l05 (                          17  723                         ) (                              14571                               )

Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3I10 (                       4756                       ) (                          з  878                          )

ЗОбов'язань з податкiв i зборiв 3l15 (                          10322                         ) (                             11009                             )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 (                       1  зо8                       )()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на

3117 (                       2807                       )()додану  вартiсть
Витрачання  на опjіату зобов'язань  з iнших  податкiв

31l8 (                         6207                         )()i зборiв
Витрачання на оплату авансів 3135 ()()

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (з9)()()
Витрачання на оплату цільових внесків з145 ()

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ()()
Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 ()()
Iншi витрачаны 3190 (                         468                         ) (                              66()                              )

ЧИСТИй  РУХ  КОШТiВ  Вiд ОПе|1аЦiйНО.I. дiЯЛЬНОСТi з195 з1643 1з  21з

11. Рух коштiв у результатi iнвестицiйно.I. дiяльностi

3200

Надходження від реалізаці.і.:

фiнансових iнвестицiй
необоротних активів 3205

Надходження від отриманих:
3215вiдсоткiв

дивiдендiв 3220

Надходження від деривативів 3225

Надходження від погашення позик 3230

9_г,



LТz-і:тіiход.жен"   Lзiд  вибу'ггя  дочiрньою  пi,тUіриt`мства та

iIішо.і.і`осIіодарсько.і.одиницI

lншi наjіходження
Ви'і`гtачання  на  IIгtиfібання:

(|іIііt\нсових

необоро'гних
Виптіати за
Витрачання
Ви`[`рачання

на надання позик
на  придбання  дочiрнього  пiдприсмства та

illШО.і.Гl)СПОдаРСЬКО.l.ОдИ

lншi  [іjіа`гсжi

ч,,`.,,,, й  р),хКОIJJ'Т.iВ  t)iд  iНВеС'ГИЦійНОI  діf].ГіЬноСТі

l I 1.  р\,х

32 265                     )

КОіJі ГiВ  у  і"}}'.ГіЬТаТi  фiНаНСОВО.|. дiЯЛЬrlОСТi

Надходження вiд:
Вjіасного  капi'і`ал}'

О'1`і]иман+ія

Надходжсння  від  і1родажу  ііастки  в дочірньому
[і ід пр и см ств і

lнIііi   на,.\хо,гіжеіі1ія

1Зитращ`нпя  па:
ВикуIі   власних

I  lо1`іішеі1іія   г1оэик

В и 1`рачан ня

ВитраіIаніія

орсн,"
на  сплату  заборгованостi з фiнансово.і.

Витріічаііпя IIa  пDидбашія  частки  в дочiрньому пiдпри€мствi

Ви'грачаіIі+я ііа виплати неконтрольованим ііасткам у
лоl,iрнiх пiдприсмствах
lншi  ііла'гежi
LI"с,,"й  р)'х

чи`,,,. ий  рух х коштiв за звiтний перiод
'3а.гі}ішок  коііп`ів  іIz`  поііz`тОк  рОК}'

В 11.1  И Н   ,L\і  I  I 1 И

Заjіишок  коHI'пв

l``срiвник

Г()ЛОВНИйГ)

Галасв 1гор Геннадiйович

Ткачова  Клара



коди

Пiдприемство кп "виlIJн 1вськводокА[іАл"
(найменування)

Звiт []ро  ЕmасLіий  каііiтал
за                     2020

дата  (рiк`  місяць`  ііисло)•.'. с,L'.ргlоу  L-

ФОРмаN4        К       ,     куг

с"ття1 кодрядка2 3аресст-рований Капiтаjі у     додатко-дооцil,-вий резеI)в-н„й

НеРОЗПОд'J1еl1ийприбуток

НеопJіа-

од"двилу- д-всho'-o

капiталз ках капiтал капiтал (непокр"тийзб,Iток)
чениикяпiтяjт ч е ,' и икапiтал

ЗаjтIішок на початокроку
4 5 6 7 8 9 10

4000 18  160 27 419 з7109 82 688
Коригування:Змiнаоблiковоі. полiтикиВиправленняпомилок

40054010

Iншi змiниСкоригований заjіишок напочатокрокучu 83
4090

l

8J

4095 18160 27  419 з7  l(,2 IIIIIIiii 82  77l

l

истии прибуток (зб1іток) зазвjтнийперjод1-
4]00

8844
l

8844ншии сукупнии дох1д зазвiтнийперiОддоо
4110

I-цінка (уцінка)необоротнихактивiвдооцjнка(цjнка)фiн
4111

у                 ансовихjнструментiвНакопиченiкурсовjрiзницiЧасткаiншоюсукупноюдоходуасоцiйованихiспiльнихпiдпри€мств1ншийсукпнийох
4112

I

411341144116
I

уд1дРозподiлпрIIбутку:ВиплативласниItам(дивiденди)с

4200

прямування прибутку дозаресстрованогокапіталуВiдаання
4205

р  хув         до резервногокапiталус
4210

ума чистого прибутку,належнадобюджетувiдповjднодозаконодавствас
4215

ума чистого прибутку настворенняспецiатIьних(цiльових)фондiвс
4220

ума чистого прибутку наматерiальнезаохоченняв
4225

Iнсски учасників:Внескидокапiталуп

4240 7700
_' 7700Огашення  заборюваності зкапiталув

4245

иjтученIія капітаіту:Викупакцiй(часток)п

4260
ерепродаж  викуплених  акціи(часток)А

4265

нуjlювання викупленихакцiй(часток)в
42704275

илучення частки в кап італі

L_ 9j
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примIтки до ФIнАнсово.I. звIтності кп  «вишнівськводокАнАл»
СТАНОМ НА З1  ГРУдНЯ 2020Р.

К11 <tВЕIшнiвськводоканаjт»
3В1Т про фiнаI]совий стан
НL1 З1 ГРУд1Я 2020 РОКУ
Г тuсяча]х украjtнськuх гривень

Активи

Необоротнi активи

Основнi засоби

Активи з права користування

Нематерiальнi активи

Вiдстроченi податковi активи

Всього необоротних активiв

Оборотнi активи

3апаси

Торгова та iнша дебiторська за-
боргованiсть

Аванси виданi

Податки до вiдшкодування та
передоплати з податкiв, окрiм

податку на прибуток

Грошовi кошти та .і.х еквiвален-
ти

Всього оборотних активiв

Всього активiв

Власний капiтал та зобов'я-
зання

Власний кстiтал

додатковий капiтал

Нерозподiлений прибуток

Всього власного капiталу

Примiтки                2020

6

8

7

19

ш

2019

96236.313                            72718,474

400,846

58,532

298,453

546,328

80,773

258,750

96994,144                       73604,325

768,172 586,673

20228,377                          13964,204

1872,759

13 83 5,221

134,610

6757,389

36704,529                        21442,876

1З3698,673                        95047,201

25860,000                           ] 8160,000

25246,294                        27418,838

46035,650                             37191,918

97141,944                       82770,756



довгостроковi зобов'язання

довгостроковi забезпечення

ВСЬОГО дОВГОСТРОКОВИХ ЗО-

бов'язань

Поточнi зобов'язання i
забезпечення

Торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть

Зобов'язання з податку на при-
буток

Податки до сплати, окрiм по-
датку на прибуток

Поточна заборгованість з
оплати працi (з ЕСВ)

доходи майбутнiх перiодiв

Поточнi забезпечення

ВСЬОГО КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗО-
бов'язань

Всього зобов'язань

Всього вjіасного капiталу та
зобов'язань

24658,211

24658,211

4475,205

1364,566

5556,559

5556,559

3422,577            ]Гi

г]
2443,049

1686,061

г1п
г1Iп
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гIп
г]п
1111
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1`Ш <d3ншнiвськводоканал»

3вiт про прибутки або збитки та iншi сукупнi доходи за рiк, який закiнчився 31 грудня 2020
роL:+-
Г тuсяча:х украjlнсі,кuх гривень

Стаття

Чистнй іохiд вiд реалiзацi.і.

Ссбimртiсть  реалjзацi.і.

ВаLювнЁ прIIбуток

[ншi операцiйнi доходи

Внтра" на збут

аL"iнiстративнi
витрати

Iншi операцiйнi
вIпрати

Операцiйний прибуток

Фiнансовi доходи

IНШi дОХОдИ

Iншi витрати

Прнб}ток до оподаткування

ВIптtати з податку на прибуток

1п1спй приБуток зА р1к

ВСЬОГО СУКУПНИХ дОХОд1В ЗА
рIL.

прI"iтки            2020

92802,343

2019

75105,408

(88476,611 )                             (70029,543)

4325,732

15  ]   l   1,952

(4981,03 7)

(4330,819)

( 1197,301 )

8928,527

465,401

2794,675

(6 L 5,528)

1157З,075

(2729,343

8843,732

8843,732

5075,865

209 I , I 59

(4577,768)

(3465,663)

(922,783)

(1799,190)

321,235

2848,037

(L18L1,313)

885,769

(768,918)

116'851

116,851



КП «Вишнiвськводоканал»

Звiт про рух грошових коштiв за рiк,який закiнчився З1  грудня 2020 року (за прямим методом)

У  тисячах укрЫГнських гривень

1.Рух коштiв у результаті опеlіаціuноі
дiяльностi

Надходження:

Вiд реалiзацi.і.   послуг

Цльового фiнансування (мiсцевий та районний
бюджет на капiтальнi ремонти та нове будiвництво
пiдземного резервуару води)

Вiд отримання  дотацiй ,субсидiй

Вiд повернення авансiв

Iншi надходження

Витрачання на оплату:

Товарiв, робiт,послуг

працi

Вiдрахувань на соцiаjіьнi заходи

Зобов'язань з податкiв i зборiв

В тому Lіислi:

на оплату зобов'язань з податку на прибуток

На оплату з податку на додану вартiсть

На оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв

Повернення  невiрно сплачених платежів від
населення

lншi  витрачання ( перерахування  профвнескiв)

Чистий рух коштiв вiд операцiйно.і. дiяльностi

э,ч

19 779

2.Рух коштiв у результатi iнвестицiйно.і. дiяльностI

Витрачання на придбання необоротних активiв

Чистий рух коштiв вiд iнвестIщiйно.і. дiяльностi

(1308)

(2  807)



J
Чнстнй рух  грошових коштiв вiд фiнансово.і.
Tiя.іьностi

3а.1ншок коштiв на початок року

За.іншоh-коштiв на кiнець року

7078 2452

+

г]
т
41т



КП «Вишнiвськводоканал»

Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, який закiнчився З1  грудня 2020 року

v тисячах у.ц.а"ськш грчввньс

2020 2019 примiтки
татYrLяЗалишок на початок року:ГзzГр-i:кТрованийкагUгаjідодатковийкапiтаjі

l 8 I 6027419- -------------------.---i 8700

26475

9073Нерозподiлений прибутокКоригуваннянерозподiленого•прибутка,виправленняпомиjіок 37109

83

г-----|::=:тГаОл?Лна:НпОоГчОатокроку:_-----_---^----т__Чистийприбутокза
82771 44248

8844 117

і дооцiнка необоротних 27919

iтал 7700 9460

Капiтал в дооцiнкахйкапiтаJі
-27919

-2173 944додаткови       й п  иб  ток
27919Нерозподілени      р    у|::::тГаОл]jТШiЗмiнив

_2173 944

Р                .        капiталi. 1437197142 з8440азом змін уI
82688

6



примIтки до ФIнАнсово.і. звIтності кп  «вишнівськводокАнАл»
СТАНОМ НА З1  ГРУдНЯ 2020Р.

г1

гl
г]
Dпп
г'п11пп
L+hI
61

1.Основ]I пiдготовки, затвердження i подання фiнансово.]. звiтностi

1.1 Концептуаjlьна основа фiнансово.і. звiтностi

Конце1т1)альною основою фiнансово.і. звiтностi € Мiжнароднi стандарти фiнансово.і. звiтностi виданi Радою з
\Ii"ародних   стандартiв   фiнансово.і.   звiтностi,   в   редакцi.і.   чиннiй   на   о1   сiчня   2021    року,   що   офiцiйно
с"рилюдненнi  на  веб-сайтi  Мiнiстерства  фiнансiв  Укра.і.ни.  Також  застосованi  всi  iнтерпретацi.і.  Комiтету  з
iперпретацiй мiжнародно.і. фiнансово.і. звiтностi, обов'язковi для звiтного фiнансового року.

1.2 Загальна iнформацiя  про пiдприсмство
комунАльнЕ  п1дприсмство  «вишнівськводокАнАл»  вишнЕво.і.  місько.I.  рАди

ШСВО-СВЯТОШИНСЬКОГО  РАйОНУ  КИ1ВСЬКО.1.  ОБЛАСТ1»  (надалi -Комунальне  пiдприсмство)
засноване  на  власностi територiально.і. громади  мiста Вишневе  Кисво-Святошинського  району  Ки.і.всько.і.
об.іастi та € його Власником або Засновником.

Комунальне   пiдприемство   створено  за  рiшенням   виконкому   Вишнево.і.   мiсько.і.  ради   народних
депутатiв  №  52  вiд  27.10.1995р.     i  заре€строваного    Кисво-Святошинсько.і.    РдА  Ки.1.всько.і.  областi   вiд
26.12.1995р., номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до €дР   1339120 0000 001060 .

Вищим  органом  управлiння  Комунального  пiдприсмства  с  його  Власник.  Функцi.і.  управлiння  вiд
i`іенi Власника здiйснюе його уповноважений орган-виконком Вишнево.I. мiсько.і. ради.

Головною   метою   дiяльностi   Пiдприемства   е:   забезпечення   мешканцiв   мiста   Вишневе   Ки€во-
Святошинського  району  Ки.і.всько.і.  областi,  а також  мешканцiв  iнших  населених  пунктiв  i  територiй  на
договiрних засадах послугами централiзованого водопостачання та водовiдведення, забезпечення якiсними
псюлугами з утримання та експлуатацi.і. водопровiдних та каналjзацiйних мереж, якi надаються за тарифами,
3атвердженими виконкомом Вишнево.і. мiсько.і. ради.

Комунальне пiдприемство ма€ самостiйний баланс, розрахунковi рахунки в установах банкiв, круглу
печатку, веде облiк у вiдповiдностi до  вимог Закону Укра.і.ни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiт-
нiсть в Укра.і.нi» вiд 16.07.1999р №996-ХIV .

Здiйснюючи право  господарського вiдання Комунальне пiдприсмство володiс, користусться та
розпоряджасться  зазначеним   майном,  з  обмеженням   правомочностi   розпорядження   щодо   майна  за
погодженням   та з дозволу Власника в установленому порядку.

1.2.1 Основнi вiдомостi про пiдприсмство
ПОвне найменування Комунальне пiдприсмство «Вишнiвськводоканал»

Вишнево.і. мiсько.і. ради Кисво-Святошинського району
Ки.і'всько.і. областi»

Скорочене найменуванняОрганiзацiйно-правоваформакодсдрпоу КП «Вишнiвськводоканал»
комунальне пiдпри€мство
20593491

} Мiсцезнаходження пiдпри€мства
08132 Ки.і.вська область, Кисво-Святошинський район,
м  Вишневе  вул„ Свропейська,45

Факгична (поштова) адреса 08132 Ки.і.вська область, Ки€во-Святошинський район,
м  Вишневе  вул.. €вропейська,45

теп/факс
_51799

[  ]ата державно.і. ре€страцi.і. 27.10.1995



Iндивiдуаjіьний податковий номер
205934910136Територiальна     громада     мiста     Вишневе     Ки€во-UнКи.і.всько.і.областi

перелiк засновникiвБанкiвськiреквiзити Святошинського   аиор/рUА843218420000026009053113521ВКИ.1.ВСЬКОМУГРУПРИВАТБАНКУВМ. КИСВiКодКВЕд36.00(Основний);КодКВЕд37.00Каналiзацiя,вiдведенняйочищення

Види дiяльностi

стiчних вод;
Код  КВЕд 43.11 Знесення;КодКВЕд43.12Пiдготовчi роботи на будiвельному

майданчику;КодКВЕд43 .22 монтаж водопровідних мереж,

систем опалення та кондицiонування;КодКВЕ49.41вантажнийавтомобiльний т  анспо  т.

е  жанi лiцензi.і.  дозволи  та iншi дозвiльнi док  менти на ок  емi види дiяjlьнос"ванняо  мація п  о одсеiята№№690/КВ/49д-19№4471СерiяАВ№582478
те   мiн дi.,.13.02.19-13 .02 .24 Вид дiяльностiСпецiаjіьне О  ган ліценздержавне     аге нтствоессiвУка.і.ни

12.12.13-12.12.18

водоко  ист  ванняСпецiальнийдозвiл наи
державна службагеологi.і.танадУк  а.і.ни

з             31.05.2011-безстроково

ко  ис   ваннянад  амЛiцензiянацентралiзованеводопостачаннята
Ки.і.вська обласнадержавнаадмiнiстрацiя

водовідведенняУ2020р.Комунаjіьнепiдпри€мствоздiйснюваjlосвою  дiяльнiсть  вiдповiдно  до  Статуту,редакціязатвердженарiшеннямLсесi.і.VПсIuиканняВишнево.і.мiсько.і.радиКисво-СвятоширайонуКи.і.всько.і.областiвiд12листопада2020р.№01-01/L7-4.
онстання

ського

п,д:;::%:::ТнВаОд::]Ё::лЮуСгид'рЯеЛгЬуНл[:Т:'тьЩс:Б`ид:ЯнГеав€оюдемР]%?:::МрУа::ЦюеНЁУаВ;]Н=еЮнн=апРрИофрИ6зЗ#К:аМ=#аУ#:::i

1.3 Операцiйне середовище

тарифiвсуттсвовпливаютъсоціально-п9літичнiфактори.
Зпочатку2020рокуспалахкоронавірусуСОVID-l9розповсюдивсяповсьомусвiту,вплинуршинасвiтову.

економіку  та  фінансові  ринки   Тривалість  та  впТіив  пандемі.і.  СОVID-19,  а  також  ефективність  державноі
підтримки   на  дату   пiдготовки   чiс.і.  .фiнансово.і.  звiтностi  залишаютрся  невизначеними,  що  не  дозволяс  з
достатнімступенемдостовірностіоцінитиобсяги,тривалiстьiтяжістьцихнаслiдкiв,атакож.і.хвпливна
фінансовийстантарезультатидіяльностіпiдприемствавмайбутнiхперiодах.
ЗаданимиНБУу2020роцiiнфляцiяприскориласядо5О/оiсягнулацентрально.і.точкицiльовогодiапазону.
Упродовж2020рокуінфляціяперебуваjlапереважнонижчецiльовогодiапазону5%±1О/о.Падiншсвiтови---:...^гпhlf^шг2uиженняпопитyнанепершочергОв1тОВаРИ1ПОСЛУГИСТРИМУВаЛИЗРОСТаННЯЦ1НП1дтт      __,.._т`,ттлі`аплга   ПИТТЯМiЧНИМ

_        __,_              '

цiн на енергоносi.і., а також зниження попиту на нt:ііt;рш`іі-г. V„. -_~т__ _
час  пандемп   Водночас  наприкiнцi  року  iнфляцiя  очiкувано  прискорилася.-Це  з}мовлювалося  динамічним
відновленням   світово.і   економіки,   подаjіьшим   зростанням   внутрiшнього   споживчого   попиту,   а  також
подорожчанняменергоносHHаокремихпродуктівхарчуванняАктушьнимизшишаютьсятакожіншіризикиJ
ескалацiявiйськовогоконфлiктунасходiі(ра.і.ничи.і-і.гордона?;посиленняiнфляцiйноготискузбокукраін-
торговельнихпартнерів,збільшенняволатильностісвітовихціннапродуктихарчуваннязоглядунаглобальніТ
зміни  кjіiмату  i  посиjіення  протекціонізму  в  світi.  В  теперiшнiй  час  КП  уважно  слідкус  за  фiнансовими.
наслiдками, викликаними зазначеними подіями.

gi:аиНвСОВуас::'ТцН;:ТЬп;аи:::°Е'рКи::::оСТЗд:::нЗшВ:::%В:ГвНнЯяМсПiд:ЁйП::;:=аеНнИнХя:Сп%Ул[?г-[з9аводопостачаннята.
водовідведення    за  2020  рік  ,  так  ,    дебiторська    заборгованість  за  наданi  послуги  з  водопостачання  та
водовідведення  збільшилася  на  5050,1  тис   грн   Підприсмством   понесені додаткові  витрати на дезінфекцiю
примiщень для захисту працiвникiв вiд СОVID-19.                                                                                                                         .
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Подальший  економiчний  розвиток  Укра.і.ни  значною  мiрою  залежить  вiд  ефективностi  економiчних,
фiнансових ..та  суд?вих  реформ,  запроваджуваних  урядом,   а  також   вiд  змiн  у   податковiй,   юридичнiй,
законодавчоі та політичнiй сферах.
Керiвництво не моя:е передбачити всi тенденцi.і., якi могли б вплинути на економiку Укра.і.ни, а також те, який
вплив  (за  наявності  такого)  вони  можуть  надати   на  фiнансове  становище  Пiдприсмства.     Керiвництво
впевнене, що в такiй ситуацi.і. воно вживас всi  необхiднi заходи для забезпечення стабiльностi та подальшого
розвитку Пiдпри€мства.

дiяльнiс.ть Пiдприемство регулюеться  вiдповiдно до Постанови  КМУ №  869  вiд о1.06.2011  (i3 змiнами,
внесеними згідно з Постановою КМУ № 291 вiд о3.04.2019) «Порядок формування тарифiв на централiзоване
во]опостачання та централiзоване водовiдведення» в частинi встановлення вiдпускних тарифiв  на послуги з
централізовано.го водопо?тачання та водовiдведення. На рiшення про розмiр та впровадження тарифiв суітсво
вп.іивають соціально-політичнi фактори.
Фiнансова звiтнiсть вiдобража€ оцiнку здiйснену провiдним управлiнським персоналом   Пiдприемства щодо
потенцiйного  впливу  економiчно.і.  ситуацi.і.  в  Укра.і.нi  на  дiяльнiсть  та  фiнансове  становище  Пiдпри€мства.
Подальшi змiни економiчно.і. ситуацi.і. в кра.і.нi можуть суіт€во вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
3вi"и`і перiодом для Комунального пiдпри€мства  € календарний рiк з о 1.0 ] .2020р. по 3 I .12.2020р.

1*.  3аява про вiдповiднiсть МСФЗ
Ш фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансово.I.  звiтностi ( далi -МСФЗ),
затткрджених Радою  з  мiжнародних  стандартiв  бухгалтерського  облiку та  якi  дiяли  на  дату  складання  тако.і.
фiнансово.і. звiтностi  та оприлюдненi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни.
ЬСер}іочись  МСФЗ   1   «Перше   використання   мiжнародних  стандартiв  фiнансово.і.  звiтностi»,   Пiдприсмство

=]браю  1  сiчня .2018року датою переходу на МСФЗ. При цьому, фiнансова звiтнiсть Пiдпри€мства за 2019 рiкт}.u першою річною фiнансовою звiтнiстю, що складалася вiдповiдно до вимог МСФЗ.

]_S  Заява і1ро безперервнiсть дiяльностi
ШЧ1 фiчрнсова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що пiдпри€мство  здатне продовжувати свою
шлш1сть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
:`: -.ч}на.іьне пiдприсмство е таким що продо1зжить свою дjяі'іьнiс'гь на безIісрервііiй `>сновi. якщо

:. тщіiнський персонал (власник) не заплану€  лiквiдувати  чи припинити дiялыіiсть, якщtэ не мас ilшIих
:`:нльних альтернатив таким '3аходам.
`-правлiнський  персонал   Кttмунального  пiггіпри€"ства   ,гіiйшов ,Jіо  висі1овк}'.  щэ с`vгп.t`гцэ.і. ііі`визHачеііоі`тi  в
гтгііпнненнi дiяльностi  не  iсііус,  ajie такий  висновок  t'  реэ}ш,тато\і  зас I`ос} ваI11ія  эIIачI1ого  с}'лtuшші.
`-г:рав.іiнсьI`-ий  персонал  оцiнив  'з,Jіатііiсі`і,   КомунаjіьноI о  пi,,тшриt"с.ша   Iіро,гіоіг,іtvвати  сіюю ,гіiяjlhUiе'гі,  ш`
Т€т,іюрервнiй  основi.  врахувавіпи  тIоточіі}'  екоIіомiіItі}'  IIі`віі'зіі{`ііі`і1іщ і,   іа   ііеі`т{і(Г`i.і.і,ііiі` п,  іэиіі1`'} ,  і`іііtіі`Iиііі`іі\

: гіi:іахо`і COV I D- I 9 .
Fiф=iшючи доречнiсть припущенпя про безIіерервнiсть дiяjіь[юстi. }і'пра[шiнський  псрсонаjі бере до уваги всю

чзявіт}. iнфр.мацiю щодо майбутнього -щонайменше на наступнi  I 2 мiсяцiв пiсл;I кiнця звiтнощэ псрiоду.
Ётг`аХОф1ОЧИ  .`IОжЛиВi  реЗУЛЬТатИ  ПОдiй Та змiни  умов`  а  так(т;1`.  реашшо  \1о-;l\..г1 ивi  г3а,\о,цI  \   lзi. п IОр,L щ  |1а  '1 :`l`1.  I lu, { 1..1
;€ \ чови_
•:`--:mв.іiнськиГі  персонал   проапаjliг3ував дiяjіыіiеті,  пi,jіщш лщ1 ва  i г,іiі`Лш.Iз  1шсііовI{}.  що.

•     kо.`і}'нальне пiдприсмство  при нiдтримцi вjіаспика мо>ке  нокривати  корош.осгроковi пОIреtiи:
•     Не потрiбнi додатковi дi.і. з боку управлiнського персонаjіу, завдяки яким  Кt"}U€іjіьне пi,гHірI"сгпю

з`1оже генер}'вати достатнi грошовi потоки для виконання сво.і.х зобов'язань у встановленi строки;
•     Не потрiбно реструктурувати оіIерацi.і. з метою зменшення операцiйних виі рат;
•      Не потрiбно переносити кагіiтаjlьнi витрати на  майб.vтнi  перiо,,Iіи.

3 вfшчванням всього вию1аденого вище управлiнський персонал затвердив фiнансовий план на 2021 р.

1.6. Iден"фiкацiя фiнансово.і. звiтностi
dhmкова   звiтнiсть   Пiдпри€мства   с   фiнансовою   звiтнiстю   загального   призначення,   яка   ма€   на   метi
з.-льниги    потреби    користувачiв,    якi    не    можуть    вимагати    складати    звiтнiсть    згiдно    з    .і.хнiми
ЩщаIіiйними потребами. Метою фiнансово.і. звiтностi € надання iнформацi.і. про фiнансовий стан, фiнансовi
ркр-.іm" гiя.іьностi та грошовi потоки  Пiдпри€мства, яка € корисною для широкого кола користувачiв у разi
щШіmя ни^\Iи економiчних рiшень .

1.-.  Ф}-ншiональна валюта та валюта представjlсння
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gд#:О::ь::ОвЮсLВг:с:::аЮрсьПк],д:::;::ГLВавс€юУLКнРфа:;СмЬаКцаLюГРуИВфН,Ян'ан:оОвLй€з::нЮо:::п;::::аОвВлИе::'вВтиЯсКяОчМН-

:::::НаЬт:ЗеЗра::::еяН:Я[: ад:сЦо'::: з вiтн о cTi                                                                                                   L-

„  лютГгЯо  96z:НрС::;   ЗВ]ТН`СТЬ   бУЛа   СХВаЛеНа   КеР1ВНИЦТВОМ   Підпри€мства   та   затверджена   до   випуску  L.

2. Сут'гсвi IіоJіоження облiково.і. IIOJliтики
2Fи:з:ф:':НаТ::ь:':::Ё':о:с'е:Ё::бГпараП:::::Ов:Те::р::сОтС,Н::'мПпРеИн:::tlУ:СпТлОаРчИеЧнНо:[:а:%ОмС,Тн]=СаТОтРо::::ВfаРТ:СоТсЬл}:иВИЧ#[

фінансовузвітністьскладенонаосновiвищенаведенихпринципівт?доцiльно.і.собiвартостi.

Б:рПмРиаКТуИ:'в:y:НЬС,::нОсПоевР,%Ц:йв,::::=ИЁ,#СрТиа€ВмИсНт:оПОв::йобН:аЗжа:€Т:с=`оддПаОрВс]::]е::g:цТ,ОтВаИГ:Кша,е:о[:],Ю:еЩтТлЧьНкО+-

9оскнуов8#кионв:иппоил]отбилк'ак::до:опвоL:Lт€и:сиLмп::::::;тс::амнё33;:ир::::т::рд#самн::афноым#9Lн6::сов::L:в5LтонLос2т:Lз:[

вцііов1д[іодо1хюридично.іформи,аjіезгідноз.іхзм[стомтаекономічноюсутністю.

2а:.р::Лз'вТ,=]:асЗ:[аТдУеВн:НуН:,дпов,дност,довимогнац,ошьногоположення(стандарт)бжгштерськогооблікуЕ
мсФз.

:аоТпВоевРf:[:енНяИмХи,НванКеасЗеОнМимТ`:;:Та::СмТВ#,нq;::;:l:аУфТ:::НсТвУ9крz:ниВ'#g:!7Лв:дТ2;Оче2р°в]н3яz8f9р(:=у)З,М;Н:Ч
чинногозаконодавства,нормативнихактiвМiнiртерствафiнансiвУкра.і.нитамiжнароднихстантартів.
Представлена  фiнансова  звiтнiсть.за      2020  рік    с  повним  .компгектом  фiначсово.і.  звiтності,  що  порнiстр
відповiдас  МСФЗ  та  містить  порівняjіьну  iнформацiю  у  всіх  звітах  та  примітках  до  фiнансово.і.  звітності [
Пiдпри€мства.

Ёг:; :::те:вЬLрС::::Вв::::ра,кенн„перац,й господарськоі діяльностL ПLдпри€мством встановлЮЮТьСЯ КРИТеРil      [
СкЁ;тЁ:;:С;Ёj§l;Ё:Ё;Ё:е:Рg§;:iiС;;;Т;В:iЦй:;ТiЁ;ЁjЁ%вГаЁ:П:?с:тз,Га:н::П=Оо::а[gд:н::К;#хеу:;Ё`:Т:: Ё3Оg:осЁiТ;:Н:О:В:Л:Ё,з::§;:;ЯоЗ::::::::НОГО    {

ЁаЁlii:рi:€У;iП:О:д:а::цС,:КпИрХо : :iР,агЦ::пТоад::::: ,Що:::адц::::`:о[д::::а; :[::о:кВ]`вдСвО,ТдК:оВ:дн::Го:еЬрНаОцt]::;:адхОуХвОадн[:ям          (
обсягівдіяльностіпідпри€мства,характерувпливуоб'€ктаоблікунарiшеннякористувачівтаіншиякісних

-дляв1дхиленнябаЛаНСОВО.1.ВаРТОСТ1.НеОбОРОТНИХаКТИВiВВiд.1.ХСПРаВедЛИвО.1.варТОСТiТадЛявiдОбРаЖення
чинників;

переоцiні{иабозменшеннякорисностітакихоб'сктiв-15%.

2.4.  Пооб'сктнi полiтики
2.4.1. Основнi засоби
Первiсне визнання основних засобiв
ОсновнiзасобивизнаютьсяПiдприсмствомактивомлишевразi,якщо:_ _  _^_т.:  дt~і`[ілТМ1uЦ1  ПtJТ

LСеНрУвС]сйнМаОвВ:З:,'::: ::ГжО: gуОт=tодцП[Е:::СнТ:О]йО:Е#сапео::З:#ОkОМ1ЧН1 ВИГОдИ у майбутньому,                                   .

ОСНОВН1  ЗаСООИ  ВИЗНаIulЬlЛ  11lдllГГl`1Yl-іцvі..  ~--_-__

призначенийдлявикористанняпротягомбiльшенiж.одногоробочогоциклу(якправило,.бiльше12мiсяцiв).
ПідприсмствовстановлюсвартiснийпорiгiстотностідлявiднесеннянеоборотнихактивівдоскладуОЗвсумi-I1

Основнi засоби, створенi (побудован.i) пiдприсмством, вмючаються до вiдповiдно.і. групи засобiв з моменту
6000,00 грн.

П#::еьН=: 'оХц::кТае::LЧоНвОL ::ТзОаВсНоОбС[:l ШЯ еКСПЛУаТаЦl l За ЦіЛьовим призначеншм.                                                   .
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Пiс.ія   первiсного  визнання  Пiдприсмство,  в  основному,  застосову€  модель  облiку  за  собiвартiстю  або
]оцiльною (умовною) собiвартiстю (стосовно активiв, придбаних до дати переходу-на МСФЗ) за вирахуванням
накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi. доцiльна собiвартiсть основних засобiв   визначена
`іетодом замiщення за результатами незалежно.і. оцiнки.
.і.чортIIзацiя
l`юртизацiя  основних  засобiв  розрахову€ться  прямолiнiйним  методом  протягом  передбачуваного  строку
корисного використання, встановлених пiдпри€мством.
Очiк}гванi термiни корисного використання для основних засобiв € такими:
3е`іе.іьнi дiлянки - не амортизуються
Б\-Ii R;1l Вiд 30-80 рокiв
спор}'ди Вiд   15-80 рокiв
Передавальнi пристро.і. ( мережi Вiд  20 -60 рокiв

\1ашини та обладнання Вiд 5-15  рокiв

Транспортнi засоби - Вiд 5-1 О  рокiв

.\Iеб.іi та прилади 4-10 рокiв

Фiсне обладнання 5-7 рокiв
1нш основнi засоби 5-12 рокiв
Edn тальнi iнвестицi.і. Не амортизуються

IIетод    амортизацi.і.,    лiквiдацiйна    вартiсть    i    термiни    корисного    використання    активiв    анаjіiзуються
ПiJприсмством станом на кожну звiтну дату та за потреби  коригуються,  якщо очiкування  вiдрiзняються  вiд
пLіпереднiх оцiнок.
l`іортизацiю  активу   припиняють   на  одну   з  двох  дат,   яка   вiдбува€ться   ранiше:   на  дату,   з   яко.і.  актив
LіасIIфiкують  як  утримуваний  для  продажу  (або  включають  до  лiквiдацiйно.і.  групи,  яку  кііасифiкують  як
}трIIм}rвану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з яко.1. припиняють визнання активу.
3ешя та капiтальнi iнвестицi.I. не амортизуються.
Яшо  собiвартiсть   основного  засобу   включа€   в   себе   витрати   на  демонтаж,   перемiщеItпя   та   вi,гіIIовлсіпія
тершорi.і., щ частина земельного активу амортизу€ться протягом перiоду вигiд, отриманих пiд час здiйснення
ш витрат.
Яішіо  суIтсвi  компоненти  одиницi  основних  засобiв  мають  рiзнi  строки   корисного  використання,   вони
Li5.іiковуються як окремi одиницi основних засобiв.
IСапiтальнi iнвестицi.L.
Неrзавершенi   капiтальнi   iнвестицi.і.   вIU]ючають   в   себе   роботи   з   будiвництва,   виготовлсння,   рекопстр)Jкцi.і..
чL`Jернiзацi.і., технiчного переоснащення (шляхом модернiзацi.і.), придбання обладнання для будiвництва якi  на
=ат}. балансу не введенi в експлуатацiю.
Незавершенi  капiтальнi  iнвестицi.і. вiдображаються  по  собiвартостi  за  вирахуванням  збиткiв  вiд  знецiнення.
Ы.спи  капiтальних  iнвестицiй  не  амортизуються.  Знос  об'€ктiв  незавершеного будiвництва  почина€ться  у
чiсяцi.  коли  активи  доступнi  для  використання,  тобто  коли   вони   перебувають  у  мiсцi  та  умовах,   що
` чо-jкливлюють .і.х використання за призначенням.
::\ванси сплаченi для придбання об'€ктiв капiтаjіьних iнвестицiй  вiдобра>каються як необоротнi активи у  скjіадi
iнших необоротних активiв.
ОтрmіанIIя основних засобiв вiд власника
Ы.сгти комунаjтьно.і. власностi, отриманi mдпри€мством вiд власника -органу мiсцевого самоврядування для
в.1іюристання  у  сво.і.й  господарськiй  дiяльностi,  на  правi  господарського  вiдання  i  якi  не  увiйшли  до  складу
стат}тного капiталу, визнаються Шдприсмством  визнаються у складi основних засобiв та iншого додаткового
-iта.l}..
Первiсне визнання таких основних засобiв визна€ться за справедливою вартiстю, яка у подальшому визнасться
ш ik доцiльна собiвартiсть та € базою для нарахування амортизацi.і..
На величину   нараховано.і. амортизацi.і.  по таким об'€ктам основних засобiв щомiсяLіно вiдобража€ться  iнший
і`хо]  протягом строку експлуатацi.]. цих активiв.

2+2 Нематерiальнi активи
Пеьрвiсне визнання та подальша оцiнка
Пgрвинна вартiсть нематерiальних активiв склада€ться з вартостi .і.х придбання,  включаючи невiдшкодованi
mдагmи на придбання, а також будь-якi витрати по приведенню активу до робочого стану для використання за
крначенням.



Після  первісного  визнання  Підприсмство  відображас нематерiшьнi активи за собiвартiстю зр вирахувашм .l•~ __  с_._.   _г.,,`,  ,,^,,^пт,тташт,гv  г2ЯиттtiR R€п г}меншення КОDИСНОСТ1.LLl,J,,I     |,,гL,,\,"\,,   \,     _.._-_-_-___

будь-яко.і.накопичено.і.амортизацi.і.табудь-якихнакопиченихзбиткiввiдзменшеннякорисності.
Незавершенi  капiтальнi  iнвестицi.і.  мiстять  витрати,  безпосередньо  пов'язанi  зi  ?творенням  нематерiальних
активiв  та  не  амортизуються  до  моменту,  коли  нематерiальнi  активи  доведені  до  стану,  придатного  до
використання та введенi  в експjіуатацiю.
Амор-зацiя
Термiнкорисноговикористаннянематерi.альнихактивiвможебутиабообмеженим,абоневизначеним,
Нематерiаjіьнiактивизобмеженимтерміномкорисноговикорчстанняамортизуютьсяпрямолiнiйнимметодом
протягом   цього  термiну.   Пiдприемство  починае  амо.ртизацію  нематерiального   активу,   коли  актив  ста€
придатним до використання у спосiб визначений управлінським персоналом.
Термін  корисного  використання  та  метод  амортизацi.і. для  чематерiалрного  активу  з  обмеженим  термiном
корисного використання переглядаються на кінець кожного звітного періоду.
Нематерiальнi  активи  з  невизначеним  термiном  корисного  викор.истання  не  ауортизуються,  а  тестую.ться
щорiчно  на знецiнення.  Термiн  кор.исного  використатня  нематеріальних  активів  з  невизначеним терміном
використання   переглядасться   на   кінець   fожного   звітного   пері9ду  з   метою   визначення  того,   наскільки
прийнятовважатицейактивоб'€ктомактивівзневизначенимтерміно.мкорисноговикористання.
Очiкуванi термiни корисного використання для нематерiальних активів с такими:

Ё§i:п;Ё;:Ё;:Уп:р:о:г:::М;аМйЛнеоЮм            :;;7::;%Ё: :: :З::::::::::::::::: :::У::,                          Q
[нНеШм'а:::,а=еьРн`ТаЬкНт'иавКиТИпВеИрев,ряютьсян:-::еРц:::Внняприпояв,ризик,взнеціненняЗмінаСкрОКlВКОРИСНОГОГl

:=::g,ИвС:::::€Ст:::НнОу:ьОобвЛоl:ОВИХОЦ1НОК1ВlдОбРаЖаеТЬСЯПеРСПеКТИВНОЛ1КВ1даЦlйНаВаРТlСТЬНеМаТеРlШЬН"н

iiИ::о:зiиТ:ИеИн:нРя:ПТО:ЗоИН=а::В°:пИ::Ч:рЮиТ€ЬмсВтвСоебкеапВ,::Р:зТуИ€::т:=:UнаВ_:::Сз:и:=Ки[:_±:,,:м:аmШ±;Иб:е:з:п:о:с:етЁ::iЁ;::Ні[дян::;:::нЗнК:Унm
придбання,  будiвництва  або  виробництва  квLiфiко-ваних  активiр,  тк  частину  вартості  цього  qктиву.  інші
3аIIl)ЗИЧС;гіпліvі    і`uш.іLJ.    іі-++.-г..~ ..-----

витратинапозикивизнаютьсяПiдпри€мствояквитративтомуперіоді,вя.комувонибули.понесені.
датоюпочаткукапiталiзацi.і.сдата,колиПiдприсмствовпершевиконуевсіумови,наведенінижче:
понесла витрати, пов'язанi з активом;
понесла витрати на позики;
ве,гіедiяльнiсть,необхiднудляпiдготовкиактивудойоговикористаннязапризначеннямабопродажу
Облiквитратнапозики,якiкапiталiзуютьсянаквалiфiкованийактив,визначатиокремопок?жн?муоб'екту.
Визнання   квалiфiкацiйного   активу   проводиться   з   урахуванням   с.утт€вості   часу   (три  .місяці   та   бiльше),
необхiдного для його створення i встановлюсться згідно укладених підпри€мством договорів.
2.4.4 Запаси
Первiсна  вартість  запасiв  включа€  всі  витрати  на  придбання,  переробку та  iнтi  витрати,  якi  необхiднi  для
доведеннязапасiвдо.і.хтеперiшньогостанутатранспортуваннядомiсця.і.хт?перішньогознаходження.
Післяпервісноговизнаннязапасивідобржаютьсязанайменшоюздвохоцінок-собiвартістюзурахуванням[
транспортно-заготiвельних витрат або чистою вартiстю реалізаціі.
Вартiсть   запасiв   при   вибутгi,   визнача€ться   із   використанням   методу   собiвартостi   перши   за   часом
нааходження запасiв (Ф1Фо);
Собiвартiстьнаданихпослугзводопостачаннятаводовiдведеннявключаютьвартiстьсировини,робочо.і.сили,-
амортизаці.і.виробничогообладнання,iншiпрямівитратитарозподiлено.і.частинизагальновиробничихвитрат.чi
2.4.5.  Фiнансовi активи
Фiнансовi  активи  та  фiнансовi  зобов'язання  визнаються  у  звiтi.  про  фiнансовий  стач  Пiдпри€мства  у  тойт
момент, коли Пiдприсмство стас стороною в коттрактних вза€мовідносинах щодо цього.інструменту.                 .
Фiнансовi   активи   Пiдприсмства   представлені   грошовими   коштами   та  .і.хнiми   еквівалентами,   позиками,
торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю..
Пiд  час  первiсного  визнання  фiнансовi  активи  оцінюються  за  справедливою  вартiстю  плюс  витрати  на.
операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу.
дебiторська заборгованiсть
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Гіfн  первiсно_\I}-  визнаннi  торгова  дебiторська  заборгованiсть  оцiнюсться  за  цiною  операцi.і..  Цiна  операцi.I
і.рiшюс сумi  компенсацi.і.,  на яку пiдпри€мство  очiкус  мати  право  в  обмiн  на  передачу  покупцю товарiв,
рщібiт,  I"і}т,  за  винятком  сум  зiбраних  вiд  iменi  третiх  сторiн.  дебiторська  заборгованiсть     це     право
пiщIсьIства на компенсацiю, яке е безумовним.
Пiсш  псрвiсного  визнання  дебiторська  заборгованiсть  ю]асифiкусться  по  бiзнес-моделi,  як  утримувана  для
сгпm.ання  шіатежiв  вiд  дебiторiв  або  iнших  компенсацiй  i  облiковуються  за  амортизованою  вартiстю  iз
-щі.ісmlшям методу ефективно.і. процентно.і. ставки за мiнусом резервiв на знецiнення.
Ві_I m доходи що виникають вiд вiдображення заборгованостi по амортизованiй вартостi вiдображуються
} зh про с}купнi доходи при зменшеннi корисностi таких активiв, а також при .і-і. амортизацi.і..
]Ебhчіська  заборгованiсть  вiдноситься  до  смаду  оборотних  активiв,  за  винятком  заборгованостi,  строк
шшшсш1я яко.і. перевищу€ включаються до складу необоротних активiв.
]э-uіс'Iрокова дебiторська заборгованiсть
l+п]сIрокова дебiторська  12  мiсяцiв  пiсля  звiтно.і. дати.  Такi  активи  заборгованiсть,  первiстю  визна€ться  за
шЦшI1ьою вартiстю суми до отримання, в подальшому рiзниця мiж теперiшньою вартiстю при первiсному
щш-mli та номiнаjтьною сумою амортизусться i визна€ться вiдсотковим доходом.
.+і.іор1IIзована собiвартiсть  фiнансового  активу  або  фiнансового  зобов'язання    це  сума,  за  якою  фiнансовий
-тв чII фiнансове зобов'язання оцiню€ться пiд час первiсного визнання з вирахуванням погашення основно.і.
`ттш i з додаванням або вирахуванням накопичено.і. амортизацi.і. будь-яко.і. рiзницi мiж первiсною вартiстю та
•]рhспо при погашеннi (вiдкориговано.і., у випадку фiнансових активiв,  iз урахуванням  резерву пiд збитки),
•ншчена за методом ефективного вiдсотка.
]u  в1вначення   ефективно.і.  вiдсотково.і.  ставки  Пiдпри€мство   використову€   ринковi   середнi   ставки   по
±ЕmозImх Нацiонального банку Укра.і.ни на дату операцi.і..
_+ъ.орпвацiя на основi використання ефективно.і. вiдсотково.і. ставки включа€ться до складу фiнансових доходi в
`  звiтi про прибутки та збитки а збитки, зумовленi знецiненням визнаються у складi iнших операцiйних виi-рат.
jвбiюрёька  заборгованiсть  за  виданими  авансами  визнаеться  в  облiку  за  умови  ймовiрностi  надходження
ыоIюьіiчних вигiд та надiйностi .і.х оцiнки а також за наявностi контракту (угоди)  на виконання якюго було
і]iЁсIIеIю перерахування грошових коштiв ( або передача iнших активiв) на дату такого перерахування.
.+вансн  виданi  вiдносяться  до  довгострокових  активiв,  коли  товари  або  послуги,  за  якi  здjйснена  опjтата,
б}]}тъ  отр"анi  через  один  рiк  i  пiзнiше,  або  коли  аванси  вiдносяться  до  активу,  який  пiсля  первiсного
шзнання буде вiднесений до категорi.і. необоротних активi в.
ВIш1ання  фiнансового  активу  (або  частини  фiнансового  активу,  або  частини  групи  подiбних  фiнансових
агтнвiв) припинясться, якщо:
.ірог ШТ контрактних прав Пiдприсмства на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчився;
ьiн  пе`рена€  фiнансовий  актив  i  ця  передача  вiдповiда€  критерiям  для  припинення  визнання  фiнансового
агпш}.. тобто Пiдприсмство не зберiга€ контроль над переданим активом.
Переданий   фiнансовий   актив  та  визнане  зобов'язання   оцiнюються   на  основi,   яка   вiдобража€   права  та
зLгбов'язання Пiдпри€мства, створенi або збереженнi при передачi активу.
З-.Ш11ення фiнансових активiв
`фСФЗ 9 «Фiнансовi  iнструменти»  вимага€ створення  резервiв  вiд знецiнення  фiнансових активiв,  якi  можуть
.ттш1-ся в `іайбутньому, навiть з мiнiмальною ймовiрнiстю. Пiдпри€мство створюс забезпечення на знецiнення
фiшіIIсових аLггивiв з моменту первiсного визнання активу.
ПiщI.с`.ство застосовус пiдхiд формування резерву пiд знецiнення з використання матрицi  резервування за
1ы.о  резерви  на  покритгя  збиткiв  вiд  знецiнення  формуються   з  урахуванням   сегментування  торгово.і
]эбilіDрсью.і. заборгованостi за певними ознаками, а саме виду шiснта, кiлькостi днiв прострочення виходячи з
штm.ы-ваги  прострочених боргiв (з перiодом виникнення бiльше 2  рокiв), у  чистому доходi  вiд  реалiзацi.і
"ът}т (mселення), а також ,методом абсолютно.і. суми сумнiвно.і. заборгованостi.
Внхi]ши.`іи  даними  для  розрахунку  матрицi  резервування  €  iсторичнi  данi  щодо  прострочення  платежiв,

спнсання безнадiйно.і. заборгованостi та прогнозна iнформацiя. Матрицi резервування формуються окремо для
±ебhюрiв фiзичних осiб та дебiторiв юридичних осiб.
Фсtр`т.вання забезпечення на знецiнення фiнансових активiв Пiдпри€мством проводиться наприкiнцi кожного
3вiттюго перiоду шляхом проведення вiдповiдного аналiзу згiдно проведених розрахункiв.
Ба.іансова  вартiсть  активу  зменшу€ться  за  рахунок  вiдповiдного  забезпечення  на  знецiнення  фiнансових
активiв, а сума  витрат визна€ться у звiтi про прибутки та збитки.
Повернення ранiше списаних сум кредиту€ться у звiтi про прибутки та збитки.
Грошовi кошти та .і.х еквiваленти
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  протягом  одного  року,
починаючи  з  дати  балансу,  виюіючаються  зi  складу  оборотних  активiв  та  вiдображаються  як  необоротгi
активи,  щодо  яких  на  дату  бат1ансу  Пiдприсмство  оцiню€  наявнiсть  ознак,  що  свiдчать  про  втрати  від
зменшення корисностi.
Пiдприемство форму€ звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.

2.4.6.Фiнансовi зобов'язання
Первiсне визнання
Пiд  час  первiсного  визнання  фiнансовi  зобов'язання  оцiнюються за справедливою вартiстю плюс витрати на
операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов'язання.
Фi нансовi зобов'язання Пiдприсмства включають кредити, торгову кредиторську заборгованiс.ть.
Торгова  кредиторська  заборгованiсть  визна€ться  як  фiнансове  зобов'язання.  тодi,  коли  підприсмство  ста€
стороною по договору   i якщо заборгованiсть € безумовними юридично закріпленими обов'язками сплатити
грошовi  кошти.  Поточна кредиторська заборгованiсть  вiдображасться за справедливою вартiстю компенсацi.і.,
що повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги .
Контрактнi зобов'язання

Контрактнi зобов'язання  (аванси отриманi) визнаються  в о.бтiку у розмiрi отримано.і. попередньо.і. оплати.
Контрактнi зобов'язання вiдображаються   пiдприсмством у звm про фiнансовий стан доти, доки   не будуть
виконанi  всi  зобов'язання    щодо  передачi  активiв.  На  дату  закриття  контрактних  зобов'язань,  отримана
веjіиііина буде визнана у сюіадi виручки звiтного перiоду.
довгостроковi зобов'язання
Заборгованiсть,строкпогашенняяко.і.бiльшеодногорокувiддатискладання9iнагсово.і..звiтностi,вiдноситься
до   складу   довгостроково.і.  заборгованостi.   На   дату   складання   фiнансовоі   звітності   така   заборгованість
вiдобража€ться за амортизованою вартiстю.
до   довгострокових   зобов'язань   наjіежать:   довгостроковi   кредити   банкiв;   iншi   довгостроковi   фiнансовi
зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; довгостроковi забезпеч:ння та довгостроковi зобов'язання.
Переважаючою  ринковою  ставкою  вiдсотка  визнавати  ринковi  середні  ставки  по  кредитах  Нацiонального
банку Укра.і.ни на дату проведення операцi.і..
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Кредити та позики
При  первiсному  визнаннi  фiнансовi  зобов'язання  за кредитами  оцiнюрться  позичальник?м за справедливою
вартiстю з урахуванням  прямих  витрат за договором. Справе.дливу вартість довгостроковоі позики, за якою не
нарахов},ються  вiдсотки,  оцiню€ться  як поточна  вартiсть усіх  майбутнiх  грошових  виплат, дисконтованих за
Iіерева>каючою ринковою ставкою  вiдсотка на подiбний  iнструмент (подiбний за валютою, строками, типом
ставки вiдсотка й iншими ознаками),
Припинення вI1знання
Пiдприсмство  вишючас  фiнансове  зобов'язаннi  зi  звiту  про  фiнансовий  стан тодi  i тiльки тодi,  коли  його
погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або   коли сплив термiн
його виконання.
Взасмозалiк фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаемозалiку, а чиста сума подагню у балансi тодi коли
с здiйсненне у цей момент юридичне право на вза€мозалiк визнаних сум, а також намір провести розрахунокг  _  _ і__ ___.__       ТТ^       ~т.     пг`г`т`.іттл       тта+  JFJ`\|\-\\-`\`.-J    --__   _  ___

на  нетто  основi,  або  реалiзувати  актLви   i  одночасно  з  цим  погасити  зобов'язання.  Це,  як  правило,
виконусться  щодо  генеральних  угод  про  взасмозалiк,  i  вiдповiднi  активи  i  зобов'язання  вiдображаються
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балансi в повнiй сумi.
Аналітичний облік зобов'язань ведеться окремо за кожним постачальником та пiдрядником в розрiзi кожного
договору (при його вiдсутностi -рахунку).
2.4.7.Статутний капiтал
У  складi  статутного  капiталу    Пiдпри€мство  вiдображасться  зафiксована  в  установчи* докум.ентах загальну
вартiсть  активiв,  якi  с  внеском  власника  (  органу. мiсцевого  самоврядування)  до  капіталу  підпри€мства  та__  ___.__,._._    __^   ^С::пт  тттаттттп   і``і`JИ   /`ТС`Т`/'Т`ТТПТ`/`

внесенi  власником  коіі1ти  згiдно  рiшення  органу  мiсцевого самоврядування  про збiльшення суми статутного±
вартість   акіиьш,   л1`1   t,   DіT..Rvlvі    і,,іuv.,r,.`w   \   vг .-..,,... _T____  _

капіталу до фактично.і. ресстрацi.і. змiн суми статутного капiталу в установчих документах.
2.4.8. Капiтал у дооцiнках
Капiтшудооцiнкахаборезервпереоцiнкивiдобража€грирiстсправедливо.і.вартостiосновнихзасобiватакожL
z.4.b. капітал у дUUціIікаА
L\\+\\|L\^.'\   J    ,+`,--____---__   ___   _     L              |                  L•і-і. зниження в сумi ранiше визнаного приросту в ёкладi iншому сукупному доходi.

2.4.9. додатковий капiтал
У  складi  iншого  додаткового  капiталу  пiдприсмство  вiдображас  активи  внесенi  власником  в  господарське ±
вiлання пiдпри€мства понад суму статутного капiталу.
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2.J.l0. Нерозподiлений прибуток
Неро3по]iлений прибуток (непокритий збиток) включас суми накопичених прибуткiв та збиткiв за весь перiод
Jiшьнсх:тi пiдпри€мства.
2.4.11. 3абезпечення
3абепечення  створюються коли Пiдприсмство  ма€  поточне  юридичне  або  конструктивне  зобов'язання  (на
анювi  правового  регулювання  або  яке  витiка€  iз  обставин)  внаслiдок  минулих  подiй,  погашення  якого
й-iрно призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють в собi економiчнi вигоди, та його оцiнка може бути
р.кра]тнково визначена.
3абапечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на:
вшпацг вiдпусток працiвникам;
зйгючення витрат при лiквiдацi.і. ОЗ та рекультивацiю землi;
iшш виJiв витрат iнших витрат i платежiв.
С}чн створених забезпечень визнаються витратами перiоду (за винятком суми забезпечення, що включа€ться
±о первiсно.і. вартостi основних засобiв)
С`ча   забезпечення   визначасться   за   облiковою   оцiнкою   ресурсiв   (за   вирахуванням   суми   очiкуваного
вLшодування),   необхiдних  для   погашення   вiдповiдного  зобов'язання,   на  дату   баjlансу.   Забезпечення
mгосірокових зобов'язань визнаються за теперiшньою вартiстю з використання ефективно.і. ставки вiдсотку.
3апшок  забезпечення   переглядаеться  на  кожну  дату  балансу  та,  у  разi   потреби,   коригу€ться.   У  разi
вi]с}тностi  ймовiрностi  вибуття  активiв  для  погашення  майбутнiх  зобов'язань  сума  такого  забезпечення
пiіыт-а€ сторнуванню.
3абезпечення на виплату вiдпусток працiвникам
3абезпечення на виплату вiдпусток формусться щомiсячно виходячи з фонду оплати працi та розрахункового
оIіiночного коефiцiснта. Коефiцi€нт розраховусться виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв враховуючи
поправки  на   iнформацiю  звiтного   перiоду.   Пiдприсмство  формус   резерв   на  вiдпустки  та  iншi   премi.і.   i
вi]ображас його в поточних забезпеченнях.
Резерв на iншi премi.і. та виплати формувати згiдно вимог Колективного договору пiдпри€мства.
3абgзпечення використовусться для вiдшкодування лише тих витрат, для покритгя яких воно було створено.

2.1.12.Облiк оплати працi
ВнIпата   основно.і.,   додатково.і.   заробiтно.і.   плати   та   iнших   заохочувальних   та   компенсацiйних   виплат
з±iйснюються Пiдприсмством вiдповiдно до Закону Укра.і.ни «Про оплату працi» та положень Колективного
JогоЕюр)г.
Пirприсмство здiйсню€ на користь сво.і.х працiвникiв вiдрахування до державного пенсiйного фонду у виглядi
сшого соцiального внеску. Зазначенi суми визнаються витратами в перiодi .і.х нарахування.
Віжш розраховуються як певний встановлений законодавством вiдсоток вiд загально.і. суми заробiтно.I. плати.
ЗсЬв'язання  за внесками виникас разом  i3 зобов'язаннями 3 заробiтно.і. плати.  Вказанi  витрати  за внесками
вiшmяться до того ж перiоду, що .і. вiдповiдна сума заробiтно.і. плати.

2J.lЗ.Внзнання доходiв
Нхi]  пiдпри€мства  подiля€ться  на  доходи  вiд  основно.і. дiяльностi  i  доходи  вiд  iншо.I. дiяльностi.  доходг
-щmтI включати до складу звiту про   сукупний дохiд на пiдставi  принципiв нарахування та вiдповiдності
Ц]шб|Ёи в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах у тих перiодах, до яких вони вiдносяться
ГЕпhство  в-изнас  Биручк;  за  дdговоЬами  з  покупцями,  вiдображаючи  передачу  обiцяних  товарiв  абр
пщт пок}.пцю в сумi, що вiдображас вiдшкодування, яке пiдприсмство розрахову€ отримати в обмiн на ц1
п_ або послуги.
Лош  вiд  надання  послуг  водопостачання  та  водовiдведення  визнаються  вiдповiдно  тарифiв  та  обсягiв
сл-mння  згiдно даних комерцiйного  облiку пiдприсмства (показникiв лiчильникiв  а  при  .і.х  вiдсутностi  -
ніIзначених норм споживання води).
аmmння тарифiв проводиться згiдно визначено.і. методики , що в основному базусться, на сумi визначено.і.
ссбiвартmтi послуг з урахуванням встановлених обмежень та планових показникiв об'€му наданих послуг.
.-и. отриманi вiд покупцiв або замовникiв за послуги та товари в бухгалтерському облiку та звiтностi не
шшаються до складу доходiв вiд реалiзацi.і. до дати вiдвантаження товарiв або надання послуг.
Iншi ]оходи  вiдображаються  в  бухгалтерському  облiку  i  звiтностi  в  момент .і.х  виникнення  за  принципами
нарах+ъання та вiдповiдностi незалежно вiд дати надходження чи сплати коштiв
2+.lJ. ]ержавнi гранти



державнi  гранти  не  пiдлягають  визнанню  доти,  доки  не  мас  обГрунтовано.і. впевненостi,  що  Пiдпри€мство L-_  _____._    _  ..^,.,``„  ^пагuтrт..т`L   ]іаіuл  гпЯНТ
виконае ум6ви його надання, а також одержить цей грант.
Якщо  грант  видано  з  метою  фiнансування  певних  витрат,  то  Пiдприсrство .визн?с  тохiд на  сист9матичнiй
основi  протягом  тих  перiодiв,  в  яких  списуються  на  результати  періоду  відповідні  витрати,  які  повинен
компенсувати цей грант.
При отриманнi гранту у формi передачi  немонетаргого актиру або з метою фiнансув?ння активу ( капiт.альнi
трансферти),  вiн  визнастьСя  за  нОмiнальноЮ  варт1стю  та  в1дОбРажа€тьСя  .у  Склад1  1нших  дохОд1в  в  р1вних
часткахпротягомтермiнукорисноговикористанняотриманогоактивувсумівизнанихауортизацiйнихвитрат.
Такi активи в облiку визнаються у складi необоротних активiв iз одночасним визнанням інших довгострокових
зобов'язань в частинi вiдстрочених доходiв.
Вигодавiддержавно.і.позикизаставкоювiдсотканижчеринково.і.вважа€тьсядержавнимгрантоу.Вигодавiд
ставки  вiдсотка  нижче  ринково.і.  оцiнюсться  як  рiзниця  мiж  первинною   балансовою  вартістю  позики,

Б::=:::Е::н:Г]:::иЗкиМСн:дЗа:']Тап:дТпРп;=€а::тМв;К:ЕТадМеЪ.жавг,_%е=?т.i_в^hт,i,слце::=:UоС:,ТЯ:УnВа:=Яm:бОна[:а==[JJ,JLLVD\/LJ\,|LL,       "\,`,JL,,,'       --_г1_____

позикодавцiв   вважаються   державним   грантом,   кс;ли   с   обгрунтована   впевненiсть,   що   умови   надання
безповоротно.і. позики будуть виконанi.
державний  грант,  який  стас  дебiторською  заборгованiстю  як  компенсацiя  за  витрати  або  збитки,  якi  уже
понесенi,абометоюякогоснаданнянегайно.і.фiнансово.і.пiдтримкипiд.приемствубезмайбутнiхпов'язанихiз
ним  витрат,  (рiзниця  в  тарифах  за  послуги  водопостачання  та  водовідведення)  визна€ться  у  прибутку  або
збитку за той перiод, у якому вiн стас дебiторською заборгованістю.

2.4.15. Визнання витрат
Витрати  визнаються  витратами  певного  перiоду  одночасно  з  визнанням  доходу,  для  отримання  якого  вони
були здiйсненi.
Витрати,  якi  неможливо  прямо  пов'язати з доходами  певного перiоду,  вiдображаються у складi витрат того
звiтного пеРiОдУ, В ЯКОМУ ВОНИ  бУJТИ Зд]йСНеНL.                      ,           _ _ ___.__ _  _^.9пг`^ттт~.  ттапат]uам т"v  ппг,пvг
аD:ё'i'вV:;т'i.с-тГь.Vр:`iГзё-в`:L-йх послуг сшада€ться? витрат, безпосередньо пов'язаних? наданням цтх послуг             і
Якщо   dкіив   забезпсчус   одержання   економіііних   вигід   протягом   кijіькох   звітних   пер.іодів,   то   витратиL__ _ _ : _ ,.,. ` ,,,- `;-тттгтL.тI  пaг`іл ТТа`4ТТ

;И:ЗЁ,ЁЮЁ:::::=:.ii;в*ЁЁ:мТ`::V:Н:-ЁГjЁ_i-j;;i.яОт:ii:д;;,:„йт:,Ё:g:и::Ё`%::±п[::пЁ[Ё:П:О::::с=v=бс:я:кi:[:Ё::М%И:Ё:Ё;О:дюа::Иr::уПРсафВеИрЛ[П
органiзацi.і.  та  ведення  облiку  за  лiцензо.ваними  видами     дiяльностi  суб'€ктами  господарювання  у  сq]€
\J\JJLJL\      J(+      ,1JJ+-,*+,+,_---_-_'___

централiзованоговодопостачаннятаводовідведення,затвердженiПостановоюНКРЕКП27.12.2017№1474.

2.4.16 Фiнансова звiтнiсть за сегментами
Підпри€мство  визначас  сегменти  у  вiдповiдностi  до  критерi.і.в,  встановлених  МСФЗ  (IFRS)  8  «Операцiйнi
сегменти», для розкриття  iнформацi.і. про специфiку та фiнансовi результати дiяльностi пiдприемства, а також
вплив економiчного середовища.
Пiдприсмство визнало операцiйними сегментами дiял?нiсть яка генеруе доходи та несе витрати i операцiйнi_ _ ._ . _ ~. . -_-^  гт`^  н,-г` іті ПРлП^^4---г1-_г  _ _  _

результати яко.і. регулярно розглядаються Pерiвником пiдприсмства та регулятором.
Спираючись на данi внутрiшнiх звiтiв, керівництво визначило операцiйними сегментами:
послуги з водогіостачання,
Iіосjіуги з водовiдведення.

2.4.17. Змiни облiково.і. полiтики
Змiни облiково.і. полiтики мошивi у  наступних випадках, а саме:
-уразi,колизмiниоблiково.I.полiтикизабезпечуютьбiльшдостовiрневiдображенняоперацiй;
-  у разi змiни  МСФЗ або тлумачення.

2.4.і8. ПОдi.і. пiсля звiтного ПеРiОдУ                                                                             ______  L:.,^.,^^h,,v п]4.Ц.1О.1LUдI|  іLLіJLЛ  .L.JL. і.v. v  ''~г-~г-ог

Подi.і.,щовiдбулисяпiсляостанньогоднязвiтногоперiодудодатизатвердженняфiнансовихзвiтiвдови.пуск
та якi  надають  додаткову  iнформацiю  щодо  подiй,  якi  свiдгать  про умови,  що  існували  на кінець звітног
i-ерiоду Пiдприемства, вiдображаються у фiначсовiй .звiтності.
ПодЩ  якi  свiдчать  про умови,  що  виникjіи  післ.я  звітного  перiоду  i якi  не .впливають  на фiнансов.у звiтнiс
пiдприемСтванацЮдаТу,рОЗкРиВаЮТЬСЯУпРИМ1ТкаХдОфiНаНСОвО.1.ЗвiТнОсТ1,ЯкщотакiпОдi.1.сУттсв1.
2.4.і9. Пов'язанi сторОНИ                                                                                                      , _______ ...,  :   ,т^_^h,лhn,т,,` ,,,. гглпг`uяh,4ol,.17.  JLIL,J,   ,1JctJL ,,,, vt,_ ----

У  ходi  господарсько.і. дiяльностi  Пiдприсмство  здiйсню€  операцi.і. з  пов'язаними  i  непов'язантми  сторонам
Сторони  вважаються  пов'язаними  якщо  перебувають  під  контролем  або  сутгевим  впливом  інших осiб  п]
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пріIйняттi  фiнансових  чи  операцiйних  рiшень,  також  пов'язаними  сторонами  вважаються   пiдпри€мства  i
фi3нчнi mоби, якi прямо або опосередковано здiйснюють контроль над пiдприсмством або сутгсво впливають
m  його  ]iяльнiсть,  а  також  близькi  члени  родини  тако.і.  фiзично.і.  особи.  При  визначенi,  чи  с  компанiя
I"'язаною стороною основна увага придiля€ться сутностi вiдносин а не .і.х юридичнiй формi.
Пiшрисмство розкрива€ в фiнансовiй звiтностi iнформацiю:
про вiLносини i операцi.і. мiж пов'язаними сторонами;
про визначення залишкiв заборгованостi, в тому чисjіi загальних зобов'язань, мiж суб'сктом господарювання та
Iюз..заними з ним сторонами.
О"щiя з пов'язаною стороною - передача ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж суб'€ктом господарювання,
11ю звiт`t.с. та пов'язаною стороною, незалежно вiд того, чи признача€ться цiна.

З.  Iстотнi облiковi судження, облiковi оцiнки та припущення керiвництва

Пi-овка фiнансово.і. звiтностi вимага€ вiд управлiнського персоналу Пiдпри€мства суджень та здiйснення
ошil" i припущень, якi впливають на застосування облiково.і. полiтики та суми активjв, зобов'язань, доходjв та
внтрагг. якi визнанi у фiнансовiй звiтностi, а також на розкрипя iнформацi.і. про умовнi активи та зобов'язання.

З.1 С`']іження
3а.т±Ов}гючи облiкову полiтику, управлiнський персонал Пiдпри€мства здiйснюс рiзнi судження (крiм тих,
шо пов'язанi з облiковими оцiнками), що можуть сутг€во впjіивати на суми, якi вiн визна€ у фiнансовiй
3вi"ыгi. Iнформацiю про судження управлiнського персоналу, в основному ма€ найбiльший суттсвий вплив в
наст`пних випадках:

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

З.2 Об.іiковi полiтики, розробленi за вiдсутностi прямих норм МСФЗ
Яшо  немае  МСФЗ,  який  конкретно  застосовуеться  до  операцi.і.,  iншо.і.  подi.і.  або  умови,  управлiнський

гЕфонаі мае застосовувати судження пiд час розробки та застосування облiково.і. поjтiтики,  щоб  iнформацiя
б}.іа:  а)  доречною  для  потреб  користувачiв  з  прийнятгя  економiчних  рiшень;  та  б)  достовiрною,  в  тому
значеннi,  що  фiнансова  звiтнiсть:  i)  подае  достовiрно  фiнансовий  стан,  фiнансовi  результати  дiяльностi  та
птшовi потоки суб'скта господарювання; ii) вiдображас економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов,
а ы .іише юридичну форму; iii) € нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень; iv) € обачливою; та V) € повною
в  `-сiх  с}тг€вих  аспектах.   При  формуваннi  судження  управлiнський  персонал   врахову€     найостаннiшi
m.-юхення   iнших   органiв,   що   розробляють   та  затверджують   стандарти,   якi   використовують   подiбну
хL`нuепт}'альну  основу  для  розробки  стандартiв  бухгалтерського  облiку,  iншу  лiтературу  з  бухгалтерського

ні                      ,Lі5.іiк+-та прийнятi галузевi практики.
33 0б:іiковi оцiнки та припущення
Сhіiн" та припущення управлiнського персоналу базуються на iнформацi.і., яка доступна на дату складання

ні                    фiшюово.і. 5вiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Цi оцiнки та припущення
Iщiощчно переглядаються i, в разi необхiдностi коригувань, такi коригування вiдображаються у складi
фimшових результатiв за той перiОд, в якому про них стало вiдомо, Оцiнки, зазвичай, використовуються в
ыI}ііних випадках (даний перелiк не € вичерпним, проте показус основнi випадки, в яких використовуються
LшнюI):
3З.1. Оцiнки фiнансових iнструментiв
іr$іiнансовi  iнструменти  первiсно оцiнюють та вiдображають за .і.х  фактич1іою  собiвар'тiстю`  яка скла,'іас,'і і,ся  iз

справеіпиво.і. вартостi активiв, зобов'язань або iнструмептiв власного капiталу. наданих або отриманих в обмiн
зФ  вiдповiдний  фiнансовий  iнструмент`  i  витрат,  якi  безпосередньо  пов'язанi  з  Iіридбанням  або  вибуттям
±гjніансового iнструмента ,
}h ію`jш}.  наступну  пiсля  визI-іання  даіэ;  балансу фiнансовi  активи  оцilіюються  за .і.х справедjіивою  вартiсііо,

tтtч:
_тgбiторсько.і. заборгованостi, що не призпачепа ;]`jі;і  іісгtспроjіаж}, ;
€ :"совнх iнвестицiй, іцо утримуються пiдприсмством до .і'х погаіпсііня:
і±tiіЕіюових активiв, справедjіиву вартiсть яких нсмо>кливо достовiрHо визI,Iач[іти;

=,iшсових  iнвестицiй  та  iгіших  фiнансових  активiв`  [цодо  яких  11е  застосову€,ться  оцiнка  з?  снраведливоіо
зартiспо.
Ш  кожн}-  наступну  пiсля   визнання  дату  балансу  фiнансовi  зобов`язання  оцiнюються  за  амортизс)вапо1о

ы6iвартiстю,    крiм    фiнансових    зобов'яз{п]ь.    при'шtі`]іши,`    ,гLття    пс`рс`Uро,т`а>It}`:    i    эобов`;іэан1,     ;{і    Hо\LUш\ш

іВ[ан]ціі`Ови.\,Iиiнструментами.
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Баjіапсова   вартiсть   фінансових   активiв,   щодо   яких   не   застосовусться   оцiнка  за  спра.ведлирою   рартiстю,
і1ереглядасться  щодо  мо>ішивого зменшення  корисностi  на  кожну дату балансу  на основі аналізу очікуваних
I`р(ш1ових  гIотокiв`

Сумz`  вірат  вiд  змепіііення   корисностi  фiнансового  активу  визн?часться  як  рiзниця  мiж  його  балансовою
вартiстто  та  теперiшньою  вартiстю  очiкуваних  грошових  потоків`  дисконтованих  за  пототною  ринfовою
ставкою вiдсотка гіа подiбний фiнансовий актив, з визнанням цi€.і. рiзницi iншими витратами звітного періоду.

Пiдприемство  на дату складання фiнансово.і. звiтностi не мало фiнансових iнструментiв , якi оцiнювались за
справедjі ивою вартiстю.
3.3.2. Оцiнки справедливо.і. вартостi
Справедлива вартiсть  визначасться як цiна, яка була б отримана у результатi продажу активу або сплачена.у
результатi  Iіередачi  зобов'язання у  звичайнiй операцi.і. мiж учасниками. ринку на дату огінки,  незалежно від
того, спостерiгасться така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою іншого методу оцінювання.
3.3.З Оцiнка строкiв корисного використання активу та лiквiдацiйних вартос.тей
Оцiнка  строкiв  корисного  використання  об'сктiв  основних  засобiв  вимагас  від  керiвництва  застосуванчя

корисного  використання  активiв  керiвництво  враховус  способи  очiкуваного  використання  кожного  активу,
його  моральний  знос,  фiзичний знос та умови,  в яких буде експлуатуватис.F. цей актив.  Змiна будь-яко.і. з цих~,

L

\,|+,`''``~     _'г,````'_      --_г_-_____   _

професiйних суджень, якi базуюiься на досвiдi роботи з аналогiчними активами. Пiд час визначення строкiв L

умов або оцiнок може призвести до коригування майбутнiх норм амортизацi.і., що облiкову€ться перспективно.
-._-_           _  _  г   _   _

•Метод    амортизацi.і.,    лiквiдацiйна    вартiсть    i    термiни    корисного    використан.ня    активі.в   .аналізують?я
Пiдприсмством станом на кожну звiтну дату та за потреби кортгуються, якщо очікування відрізнfються. від
попереднiх оцiнок. Пiдпри€мство приймас, що лiквiдацiйна вартість активу може бути незначною і внаслідок
цього с несуітсвою при обчисленнi суми, що амортизу€ться.                                                                                      _
3.3.4 Оцiнка чисто.1. вартостi реалiзацi.і. запасiв
У вiдповiдностi до МСБО 2 ,,Зсzисrс%" запаси вiдображаються за найменшою з двох оцiнок : собiвартiстю з

::§е:рУю:Ё[i[з::я:#кт:Ё;Овff:НgОа-:Зр::а::;ВЁ:вЁ:дЁВз:вЁР=а:ТЁЁ::ндЧ:#ьijтс:тi,:i:рС:Т:Ю:т::руgЁн:Ёi[:Ё[[С:Т:а;;ЁР#Т::в:и:тРL:о:Ёi::].ЯВЛЯег
оцiнюс наявнiсть застарiлих запасiв , що не принесуть майбутнi економічні вигоди за висновками

i:3:5Н:амРеИнЗ:Це[Ё::.].кК:рМi:j:::тСЁПнИеС#:сбоУвХиГхШаТкетР::::МУ ОбЛ j КУ дО СШадУ ВИТРаТ.                                                 ..   г
Пiдприсмство  проводити  аналiз  вартостi  не  фiнансових активiв,  що амортизують?я,  стосовно зменшення  іх

::дР::::::`ан:О}а:Уи'п::=;,::лд*'зLИиLМк'::аОв#:::ьНа::::}ЮпТеЬр'евЩиОщ;=сИу:;О::г:аоРчТ]'кС;:а:о::ВвТд=Ок#:==;[
звiтi про прибутки та збитки визнасться збиток вiд зменшення корисності.

:;иМтаоЁЧiЁЁВ;Ё:ЁОшЁЁднIКЁЁ:Ё§ЁЁ§т]ЦевЁ;ЁЁЁтаьсЗядЁОЁрОиЦб[ЁОкКаЁКЁЁВЁб(иатбкОа:,дЁНЁЁ'а::ат::Н::::г:Рр:=ОвВ:::Т:[
справедливо.і. вартостi мiнус витрати на вибуття та його вартостi при використаннi.

вiдповiдають функцi.і. активу, кориснiсть якого зменшилась, за винятком витадкiв, коли аmив.облiковують за

::::ОшЦ:=::О:ерС:оМцО[:ки?УядкЬiЯоКИзйбиЗfоИкТОвК,дВ':мЗе=ешНе=::Н:оЪОиРсЕСоНс::ТiеПепРеерОеЦв[::НуО€ГОсуа:=ГВ;р::::аВн:З[Н:В%Т#аЯд:[
дооцiнки такого активу.
В  кiнцi  кожного звiтного перiоду,  незаjіежно вiд наявностi будь-яких ознак, Пiдприсмство оцiнюс активи на
предмет iснування збитку вiд зменшення кориснос" активу.

З.3.6.РезервIі очiкуваних кредитних збИТКiВ                                                                                                                      .       .„. Т
Кредитний збиток - рiзниця мiж передбаченими договором грошовими потоками, що належать організаціі, і L
грошовими потоками, якi вона оLіiкуе отримати.
Якщо фактор часу iстотний, то очiкуванi грошовi потоки дисконтуються за первiсною ефективною ставкою       i
процента.
Порядок знецiнення, реаjіiзований у МСФЗ 9, застосовусться до фiнансових активiв, що облiковуються:
• за амортизованою вартiстю за моделлю ефективно.і. ставки процента;                                                                              ,,,,. L
• за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд (крiм iнвестицiй у частковi iнструменти).
Таким чином, пiд порядок знецiнення  на пiдпри€мствi пiдпадають:
• виданi позики;                                                                                                                                                                                         L
• дебiторська заборгованiсть (торговельна);
Нарах;вання резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв
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}1СФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» вимагас створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки, тобто збитки вiд
знецiнення, якi можуть статися в майбутньому, навiть з мiнiмальною ймовiрнiстю. Пiдприсмство класифiку€
своТ  фiнансовi   активи,   що   вiдображаються   за   амортизованою   вартiстю   як   дебiторська   заборгованiсть.
Пi]Lпри€мство  створюс  забезпечення  на  знецiнення  фiнансових  активiв  з  моменту  з  первiсного  визнання
ак"в}'.   Пiдприсмство   застосову€   пiдхiд   формування   резерву   пiд   знецiнення   з   використання   матрицi
рЕзервування  за якою  резерви  на  покри"  збиткiв  розраховуються  щодо  дебiторсько.і. заборгованостi,  суми
якоТ  розподiляються  за  рiзними  строками  утворення  заборгованостi  та  прострочення  платежiв.  Вихiдними
ши`Iи  для  матриць  резервування,  с  iсторичнi  данi  щодо  прострочення  платежiв,  списання  безнадiйно.і.
заборгованостi,   отримання   оплати   по   простроченiй   заборгованостi   та   прогнозна   iнформацiя.   Матрицi
реJ3ервування формуються окремо для дебiторiв фiзичних та дебiторiв юридичних осiб.

ЗЗ.7. Вiдсотковi ставки (ставки  дисконтування), що використанi за умов невiдповiдностi ринковим.
Якщо  ринкову  ставку  вiдсотка  визначати  проблематично,  можна  брати  ставку  вiдсотка  на  можливi

позики,   якi   може   отримати      пiдпри€мство.   Наприклад,   пiдприсмство   може   взяти   позику   (кредит)   в
конкретному  банку  i  в  такому  випадку  для  визначення  ставки  дисконту  можливо  брати  ставку  кредиту  в
юнкретному банку.
Ъ- разi вiдсутностi зазначено.і. iнформацi.і. пiд час розрахунку планових показникiв грошових потокiв
_`юж}ть  застосовуватись  ставки,  якi  визначаються на основi  без  ризиково.і. ставки,  скориговано.і. на
ризши,  пов'язанi  з  такою  заборгованiстю.  У  якостi  без  ризиково.і.  ставки  може  бути  використана
ставка дохiдностi за облiгацiями внутрiшнього державного займу, ставка вiдсотка за iнвестицiями або
бапкiвськими депозитами на аналогiчний термiн i на аналогiчних умовах.
l" визначення ефективно.і. вiдсотково.і. ставки Пiдпри€мство використову€ ринковi середнi ставки по
тепозитах Нацiонального банку Укра.і.ни на дату операцi.і..

ЗЗ.8.  Судовi справи та забезпечення по них
mтприсмство визнае резерв на судовi витрати тiльки у разi:

•     iснування поточного зобов'язання (юридичного чи того, що випливас з практики), яке виникло у
результатi минулих подi.і.;

•     вiдтiк економiчних вигод, який буде потрiбний для погашення цього зобов'язання, € ймовiрним,
•    отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання.

Пi]приемство переглядае невирiшенi судовi справи, слiдуючи подiям у судових розглядах на кожну звiтну
±ат}-. щоб оцiнити потребу у резервах у сво.і.й фiнансовiй звiтностi,

3З.9. Поточнi податки до сплати та вiдкладенi податки
Пi]приемство  €  платником  податку  на  прибуток  на  загаjтьних  пiдставах.  Витрати  з  податку  на  прибуток
вLіючають поточнi податки  i вiдстрочене оподаткування та вiдображаються у складi прибутку та збитку.
Поточний податок на прибуток
Поточнi витрати з податку на прибуток визнаються у звiтi про прибутки та збитки.  Поточнi  витрати з податку
m   прибуток   складасться   з   очiкуваного   податку   до   сплати,   розрахованого   згiдно   вимог   податкового
3аконодавства на основi  оподатковуваного прибутку за рiк згiдно даних Податково.і. декларацi.і. з  податку  на
прибугок пiдприемства з використанням ставок оподаткування, що дiють або превалюють на дату балансу,  i
б}.дь-яких коригувань податку, що пiдлягас сплатi за попереднi роки.

Вiдсіпроченi податки
Вiтстроченi  податки  нараховуються  за  методом  розрахунку  зобов'язань  за  бухгалтерським  балансом.  Сума
вi]строчених  податкiв  вiдобража€  чистий  податковий  ефект  тимчасових  рiзниць  мiж  балансовою  вартiстю
аLтивiв та зобов'язань  для  цiлей  фiнансового  облiку та  вартiстю,  що  прийма€ться  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 пiдлягае оподаткуванню в тих роках, коли сума тимчасових
рi3ниць може бути вiдшкодована або реалiзована,
Оцiнка  активiв  та зобов'язань  з  вiдстроченого  оподаткування  вiдобража€  можливi  податковi  наслiдки,  що
виникатимуть   з   очiкувано.і.   на  дату   складання   бухгалтерського   балансу   вiрогiдностi   вiдшкодування   та
реалiзацi.і. вартостi таких активiв та зобов'язань.
J.  Новi МСФЗ, прийнятi станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала



МСФЗ  та  правкидоних OCHOBHi  ВИМОГИ

Ефективнадата дострокове

Застосуванняуфiнансовiй

вплив
застосування

звітності    зарiк,щозакiнчився31.12.2020р поправокмсБо   9

мсФз              9 У   серпнi   2020   року   Рада   з 1     Січня2021 дозволено незастосовано
мсБо      7'

Фiнансовi МСФЗ в рамках Ре   орми IBOR
iнструменти,мсБо    39 опублiкувала    поправки,     щодоповнюютьвипущенiу2019 року достроково з2020р мсБо 4,мсБо16достроковоне

Фiнансовi роцi  та зосереджують  увагу  на
iнструменти: наслiдках    реформи    базового застосовувались,оскiльки•і.хзмiниневпливають
Визнання           та рiвня    процентних   ставок   на
оцiнка  ,  МСФЗ  7 фiнансовiй   звiтностi   компаніі,
Фiнансовi які            виникають,            коли,
iнструменти: наприклад,   базовии   показник на             фiнзвiтнiсть
Розкриття процентно.і.        ставки,        якии
i нформацi.,'           ' використову€ться                    для пiдпри€мства
мсФз              4 обчислення       процентів       за
Страховiконтгtакти           та фiнансовим   активом   заміненоajiьтернативноюбазовою

МСФЗ  16 Оренда ставкою.Поправки        до        фази        2розглядаютьпитання,якiможутьвплинутинафiнансовузвiтнiстьпiдчасреформибазовогорiвняпроцентнихставок,включаючинаслiдкизмiндоговiрнихгрошовихпотокiвабовiдносинхеджування,щовиникаютьвнаслiдокзамiнибазовогорiвняпроцентно'і.ставки.зальтернативноюбазовоюставкою(проблемиi3замiною).Наетапi2свогопроектуРадавнеслазмiнидовимогзазначенихстандартiв,щостосуються:ЗМiНИдОГОВiРНИХГРОШОВИХпотокiв-компанi.і.недоведетьсяприпинятивизнанняабокоригуватибалансовувартiстьфiнансовихiнструментiвдлязмiн,щовимагаютьсяреформою,азамiстьцьогооновитьефективнупроцентнуставку,щобвiдобразитизмiнудоальтернативно.і.базово.і.ставки;обjіiкхеджування-компанi.і.недоведетьсяприпинятиоблiкхеджуваннявиключнотому,щовонавноситьзмiни,якiвимага€реформа,якщохеджуваннявiдповiда€iншимкритерiямоблiкухеджування;i

^



МСФЗ  та  правки Основнi вимоги
Ефективнадата дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностjзарiк,щозакiнчився31.12.2020р

вплив
JO нlIх застосування поправок

роз криття         i нф ормацi.і.компанiяповинна  будерозкриватиiнформацiюпроновiризики,щовиникаютьвнаслiдокреформи,тапроте,яквонауправляспереходомдоальтернативнихставок.ПоправкидоФази2поширюютьсялишеназмiни,якiвимагаереформабазовогорiвняпроцентнихставокдофiнансовихiнструментiвтавiдносинхеджування.

\1сБО                16

По прав ки              заб оро ня ють

01сiчня

дозволено
незастосовано

мсБо 16
компанi.і.       вираховувати       з достроково
вартостi      основних      засобiв не
суми,   отриманi   вiд   реалiзацi.і. застосовуваjі
вироблених    предметiв,    коли ись,  оскiльки

- •і.х   змiни    не
-Ф`tювнi3асоби» компанія  готус  актив  до  иого 2022року достроково з2020рцiльового             використання. впливають

Натомiсть компанiя визнас такi на            фiн
надходження   вiд   продажу  та звiтнiсть
пов'язанi   з   ними   витрати   у пiдпри€мств
прибутку або збитку. а

}юБо             37

Поправки      уточнюють,      що«витратинавиконаннядоговору»являютьсобоювитрати,безпосередньоПОВ'ЯЗаНiЗдоГОВОРОМ-ТОбТОабододатковiвитрати

1     сiчня

дозволено

не

мсБо 37достроковонезастосовувались,оскiльки

^ 3аБсзгючення, виконання                   договору
-. (наприклад,  прямi  витрати  на застосованоЕзнщ"чен1 2022

•і.х   змiни    невпливають- працю      i      матерiаjти),      або дострокоЕю зg[с`ов яmння     та
рокученi розподiл    iнших    витрат,    які 2020р на              фiнзвiтнiстьпiдприсмства4lЕп- також  безпосередньо  пов'язанiздоговором(наприклад,розподiламортизацi.і.об'ектаосновнихзасобiв,щовикористовуетьсяпривиконаннiдоговору).

\1сФ3                   3 Актуалiзацiя посилань в МСФЗ 1     сiчня дозволено не МСФЗ   3   не
щСб.сднання (IFRS)    3    на    Концептуальнi 2022 застосовано застосовусть
бi3нес},» основи   пiдготовки   фiнансово.I року достроково з ся         i         не

звiтності,  не  змiнюючи  вимог 2020р вплива€     на
до    облiку    для    об'€днання фiнансову
бiзнесiв. звiтнiсть

додано        виняток        щодо оскiльки        у
ЗОбОВ'ЯЗаНЬ             1             УМОВНИХ пjдпри€мств
зобов'язань.       Цей       виняток а         вiдсутн i

передбачас,       що       стосовно договори     у

€/
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МСФЗ та правкИ    одоних
Есновнiвимогивд'1 фекти     gназатан

зяостроковфзастосуванряз3астосуваннуiнансоВiй    ввiтностiЗапiк,щоакiнчився1.12.2020

пливоправок
-JLп1i

дуо( еяких     видів     зобовязаньмовнихзобов'язаньрганiзацiя,яказастосовуеМСФЗ(lFRS)3,повиннапосилатисянаМСФЗ(IАS)37tЗабезпечення,непередбаченiзобов'язаннятанепередбаченiактиви"абонаРоз'ясненняКТМФЗ(IFR]С)21«Збори»,аненаКонцептуальнiзасадиiнансово.і.звiтностi2018ок.дочiрнепiдприсмство,якеупершезастосувалоМСФЗ.

розумiннiмсФз3.

МСФЗ   1   незастосовустьщорiчнiпоправки             вМСФЗ(2018-

1    сiчня2022року
дозволено

незастосовано

Поправка дозволяс дочірньому ся       i       не

2020):          МСФЗ(IFRS)1 пiдприсмству,   що   застосову€ впливас     на
IFRs  1 : D16 (а) (яке переходить фiнансову
на      МСФЗ      пiзнiше      свосі звітність
материнсько.і.               компані і), достроково з2020р ос кіjlьки      у
виконати  оцiнку  накопиченого пiдпри€мств
ефекту     курсових    різниць    у а        вiдсутнi
складi       iншого       сукупного договори    у
доходу    -    на   пiдставі   такоі розумiннi
оцiнки,                       виконаноіматеринськоюкомпанi€юнанамсФз. мсФз 3 .

щорiчнiпоправки              вМСФЗ(2018-

дат   іі пе  еходКомiсiйнавинагорода,       щовключастьсяв«10-вiдсотковий»тестпри

1    сiчня2022рокуо
дозволено

незастосовано

мсФз 9достроковоне
111€

2020):          МСФЗ(IFRs)9
Е:::нИсНоевНиНj              зобВоИв::зааНнНь:Поправкауточню€характер..U..и-

застосовувались,оскiльки•і.хзмiнине

такоі  комісіиноі  винагород достроково з впливаютьфiн
воно           включас           тільки 2020р
винагороду,      сплачене      мі*позикодавцемізаймоотримувач,вмючаючивинагороду,сплаченеабоотриманевiдособиiншихстоiн.in назвiтнiстьпiдпри€мствамсФз16

щорiчнiпоправкиМСФЗ    (20182020):МСФ(lFRs)16 Сти мул ююч і        гілатежворендi.Поправкауточню-iлюстративнийприклад№1ЗдоМСФЗ(lFRS)16шляхо
€3муя,дтiн1та

незастосовано

достроковнезастосовувались,оскiльк

виключення                   приклад
•і.х   змiни   н

урахування        вiдшкодуваннотриманогоорендаремвiорендодавцявякос достроково2020р З     впливаютьнафiЗВ1ТН1СТЬ

ко мпе нс ацi.і.       з а       понесевитратинаполiпшенняоб'€к пiдприемста

о  енди.
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I  МСФЗ  та  правки

Основнi вимоги
Ефективнадата дострокове

Застосуванняуфiнансовjйзвiтностiзарiк,щозакiнчився31.12.2020р

вплив
юннх! застосування поправок

L1фiчнiпсчправш            в\1сФ3(2018-=ою):мсБо,1-ы)41 Ефекти     оподаткування      привизначеннiсправедливо.і.вартостi.ПОправкавиключа€вимогуIAS41:22,якавказу€,ЩОПОТОКИГРОШОВИХКОШТiВ,

1     сiчня

дозволено
не

МСФЗ  41  незастосовустьсяiневпливаснафiнансову

пов'язанi з оподаткуванням, не 2022 застосованодоСТРОКОВО З2020р ЗВ1ТН1СТЬоскiльки       упiдприсмствавiдсутнiдоговориурозумiннiмсФз41

включаються    до    розрахункiвсправедливо.і.вартостiбiОлогiчнихактивiв.ПОправкапризводитьдовiдповiдностiIAS41iIFRS13. року

ън= Бс'                     1 Поправки               роз'яснюють 01 дозволено не мсФз 11поL- критерiй     у     МСБО     1     дjтя сiчня застосовано достроковоФ-ют класифiкацi.і.    зобов'язання    як 2023 достроково з не
вiпххь, довгострокового:    вимога    до року 2020р застосовувал

суб'скта  господарювання  мати ись,  оскijіьки
право     вiдкласти     погашення •1.х    змiни    не

зобов'язання  принаймнi  на  12 впливають
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. на            фiн
Сутнiсть поправок: звiтнiсть
уточнено,     що     зобов'язання пiдпри€мств
класифiкуеться                         якдовгострокове,якщоуорганiзацi.і.еправовiдстрочитиврегулюваннязобов'язаннящонайменшена12мiсяцiв,аправокомпанi.і.навiдстрочкурозрахункiвма€iснуватинакiнецьзвiтногоперiоду;класифiкацiязалежитьтiлькивiннаявностiтакогоправаiнезалежитьвiдiмовiрностiтого,чипланускомпанiяскористатисяцимправом-накласифiкацiюневпливаютьнамiричиочiкуваннякерiвництващодотого,чикомпанiяреалiзу€сво€правонавiдстрочкурозрахункiв;роз'ясненнявпливуумовкредитуваннянаюIасифiкацiю-якщоправовiдстрочитиврегулюваннязобов'язаннязалежитьвiдвиконанняорганiзацiеюпевнихумов,тоданеправоiснуснадатузакiнченнязвiтногоперiодутiлькивтомувипадку,якщоОрганiзацiявиконалацiумовинадатузакiнченнязвiтного а
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МСФЗ  та  правки Основнi вимоги
Ефекти дострокове

Застосуванняуфiнансовiй

впливпоправоквна застосування звiтностi    за
до них дата рiк,             щозакiнчився31.12.2020р

перiоду.   Органiзацiя   повиннавиконатицiумовинадатузакiнченнязвiтногоперiоду,навiтьякщоперевiрка.і.хвиконанняздiйсню€тьсякредиторомпiзнiше;iроз'ясненнявимогдокласифiкацi.і.зобов'язань,якiкомпанiяможеабоможепогаситишляхомвипускувласнихiнструментiввласногокапiталу.

мсФз               17 Виключення      деяких      видiв 1    сiчня дозволено не МСФЗ  17  не
Страховi договорiв             зi             сфери 2023 застосовано застосовуеть
контракти застосування МСФЗ 17 року достроково з ся         1         не

Спрощене   подання   активiв   iзобов'язань,пов'язанихз 2020р вплива€     нафiнансову

договорами  страхування  в звiтi звiтнiсть

про фiнансовий стан оскiльки      у
Вплив       облiкових       оцiнок, пiдприсмств
зроблених        в        попереднiх а        вiдсутнi
промiжних              фiнансових договори    у
звiтностях РОЗУМ1НН1
Визнання           і           розподiлаквiзицiйнихгрошовихпотокiвЗмiнаувизнаннiвiдшкодуваннязадоговорамиперестрахуваннявзвiтiпроприбуткиiзбиткиРозподiлмаржiзапередбаченiдоговоромстрахуванняiнвестицiйнiпослуги(СSМ)МожливiстьзниженняфiнансовогоризикудлядоговорiввхiдногоперестрахуванняiнепохiднихфiнансовихiнструментiвПеренесеннядативступувсилуМСФЗ17,атакожпродовженняперiодузвiльненнявiдзастосуванняМСФЗ(lFRS)9длястраховихкомпанiйдо1сiчня2023рокуСпрощенийоблiкзобов'язаньповрегулюваннюзбиткiвзадоговорами,якiвиниклидодатипереходунаМСФЗ17ПослабленнявзастосуваннiтехнікдлязниженняфiнансовогоризикуМожливiстьвизначення мсФз 17

5`L'
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МСФЗ  та  правки Основнi вимоги
Ефективна дострокове

Застосуванняуфiнансовiйзвiтностiза

вплив
Jo них дата

застосування
рiк,              щозакiнчився31.12.2020р

поправок

iнвестицiйного     договору     зумовамидискрецiйногоучастiвмоментпереходунановийстандарт,нiжвмоментвиникненнядоговору

5 .  Рек.іасIIфiкацi.і.  у фiнансовiй  '}вiтностi та  віітт|tzівjтеtіI]t]  t[tі`ті].тток
3\іiна оС`.іiково.і.  по.чiтиI{и  може  бути  1ірове,іеI1а  jтиIIIі`  }'  , іI],о,\  вііIі{і. іI\-tі\.

•я1`-що така змiна вимагаt`.`ться  МСФЗ;
•яшо така змiна  приводить до того,  що фiнансова  звiтнiст[,  ііадас доетовiрну та дорсчIіiшу  iпформацilо
про  вп.іив  операцiй,  iнших  подiй  або  умов  на  фінапсовий  стан`  фiнансовi  рез}'льIаIи  ,,'іiяльшш  аі'>о
гтюшовi потоки суб'скта господаріова1іня.

s.l. ВI-прашенI1я помилок '3а минулий перiод
Нiдпріі€`іство\і   в  фiнансовiй  '3вiтностi  г`,а  2020р.  пгtt`вс,'тс"  т"щі{ів."іія  шuпішш  ііtі  ш\г`:і,\}'н:ішпо  ш\ ш U\.}.  ш

гіг"б}ток за 2019р.  Iliсjія  проведення  аудиту `за  2019  рiк було скориговапо t|tiнаHсовий  рез.vj:ьта`I  в гLіскjіаіэацп   з
г:``шікр-на  прибуток  за   2019  рil{:  збijіьшено  на суму  формування  резсрв}'  сумнiвііих  бор1"  '1`а  г3меішIеііиі`j  m
t} кр' списано.і. дебiторсько.і. заборгованостi, в результатi чого податок на прибуток г3меншився на 82 939  I іэіL  11а
= .-..` с``і`   L`L-ориговано нерозподiлений прибуток за 2019р.

6. Пояснення до фiнансово.і. звiтностi КП  «Вишнiвськводоканал»

6.1 Внр}чка вiд реалiзацi.і.

]iіIьнiсть  Пiдпри€мства  з   централiзованого  водопостачання  та   водовiдведення   пiдляга€     державному
рЕр+.тюЕанню.

Тарифи    на    централiзоване    водопостачання    та    водовiдведення    у    2020    роцi    формували.сь    та
а=тIшюшюва.іись  вiдповiдно  до  Постанови  КМУ  №  869   вiд  о1.06.2011   (i3  змiнами,   внесеними  згідно  3
ПD-вою КМУ № 291 вiд о3.04.2019) «Порядок формування тарифiв на централiзоване водопостачання та
шЕнщ]i3oване  водовiдведення»  в  частинi  встановлення  вiдпускних тарифiв  на  послуги  з  централiзованого
в[поIюсmчання та водовiдведення.

Вi]повiдно до  Рiшень виконкому  Вишнево.і. мiсько.і. ради вiд 28.11.2018р. № 54/19, № 54/20 в 2020 роцi
цл1 такi тарифи на послуги:

н- J-7-t..,"
тарuф,грн.,м3(безпдв)

Перiод д8l та пiдстава

ЦЁщ.тiзоване водопостачання 8,79 з о1.01.2019 по  сьогоднiшнiй день

iЪятFЕL]i3оване водовiдведення 5,61 з о1.01.2019 по сьогоднiшнiй день

Цштрі]iзоване    постачання    холодно.і.
10,00

з о1.01.2019  по   сьогоднilllнiй день

ll-     `З     ВИКОРИСТаННЯМ     ВНУТР1ШНЬО
а-mсистем)
±`mi]в€іення      (з      використанням 6,40

з о1.01.2019 по  сьогоднiшнiй день

щгтрiшньо будинкових систем)

Тарнфи   на   послуги   централiзоване   водопостачання   та   централiзованого   Rоловiлвелення       вiлповiлали
еноіюмiчно обгрунтованому рiвню.

Вир}чка   Пiдпри€мства   вiд   реалiзацi.і.   послуг   з   централiзованого   водопостачання   та   центраjіiзованого
вD±овiJведення за   2020 рiк складае:
(тIс. грн.)



ВИдИ доХОд1В 2020р. 2019р.

Чистий    дохiд    вiд    реаjliзацi.і.    продукцi.і. 92802 75105
(товарiв, робiт, послуг)

'тис. гDн.\
Розшифровка доход]в 2020р. 2019р.

Забiр, очищення та постачання води 51116 38484

Каналiзацiя, вiдведення та очищення стiчних вод 36832 32127

дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,(тех. умови, документацiя) 505 310

посjіуги  з  прочистки  канаLпiзацiйних  мереж  та  каналiзацiйних 291 352
колодязів
Послуги зi спiльного використання електромереж 672 711

Послуги з проведення  лабораторних аналiзiв 53 97

Експлуатацiя автотранспорту 123 84

централiзоване      водопостачання     та      водовiдведення           з 3044 2936
використанням внyтрiшньо будинкових систем

4дохiд     вiд     лiквiдацi.I.     та     реалiзацi.і.     необоротних     активiв
металобрухт

Обслуговування бюветiв 166

СЬОГО  ЧиСТий доХiд: 92802 75105

6.2 Собiвартiсть реалiзацi.і.

Витрати  визнавались витратами звiтного перiоду одночасно з  визнанням доходу, для отримання якого вони
здiйсненi. Витрати, якi неможливо було прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображалися у складi
витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi.

Витрати  розподiляються  мiж  видами дiяльностi  у  вiдповiдностi до  обрано.і. облiково.і. полiтики.  Собiвартiсть
реалiзованих товарiв, робiт, послуг визначасться у розрiзi видiв дiяльностi.

тис. гDн.
Розшифровка собiвартості реал]зованих послуг 2020р. 2019р.

Забiр, очищення та постачання води 50313 41443

Каналiзацiя, вiдведення та очищення стiчних вод 36699 27639

дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу,(тех. умови, документацiя) 365 96

послуги  з  прочистки  каналiзацiйних  мереж  та  каналiзацiйних 199 56
колодязів
Послуги зi спiльного використання електромереж 666 682

Послуги з проведення  лабораторних аналiзiв 37 50

Експлуатацi я автотранспорту 48 59

Собiвартiсть реалiзованих товарiв 4

Обслуговування бюветiв 150

Вс1,ого  собiвартiсть: 88477 70029

6.3 Операцiйнi доходи

Розшифровка доходів 2020р. 2019р.

дохiд вiд штрафiв за понаднормативних забруднень 14572 2026

б8
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111
_1
_1
_1
_1
_1

дохiд вiд одержаних штрафiв, пенjIншiдоходидохiдвiдоприбуткуванняметалобрухту'дохiдвiдреалiзацi.і.метаjтобрухту 7

58

269

271'',  Всі,ого  iншi операцiйнi доходu:
15112 2091

t  доходи   вiд   наDахVвання   амоDтизаLіi.].   по   основних   засобах.'придбанихзарахунокцiльовогофiнансуваннятабезоплатно
2795 2848отриманих

ВСЬОГО  iНШi доХОди 2795 2848                       '321

Проценти банку 465
`Всього iншi фiнансовi доходи

465 з2,I80365I
Разом доходи 18372

6.4 0перацiйнi витрати

•==:===Ё;нiтаiц±±±i±±±±ращдiдщщ!в!!lва±sда!щф±щQЕщiщщшмчиноw

стапя 2020р. 2019р.

Liі`I i нiстративнj витрати 4331 3465

Внтрати на збут 4981 4578

Щi операцiйнi витрати 1197 923

Iншi витрати 615 484

Р"и витрати 11124 9450

3. е.іементами он е.іе.uеIIтами опе1.а11іиних  та iнших витDат. витDати хаI.актеDIIзvються настVпнI" чином:(ттс.гI)н.)

стапя 2020р.59260 2019р.

hlатерiальнi витрати 466 ' 2

Рнтрати на оплату працi 23131 18621

Ьiдрахування на соцiальнi заходи 4489 3570

|іwортизацiя 9658 7932

Iншi операцiйнi витрати 3063 2744
ра3oм 99601 79479

}-=020р. пiдприсмство мало наступний смад адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших витрат:

АдМ1Н1СТРАТИВШ ВИТРАТИ (Рахунок 92)                                                            (тис. грн.)

На3ва статтi 2020р. 2019р.224633447241

Розрахунки за заробiтною платою 2920

hншi розрахунки/вiдпустки 327

РОзрахунки за соцiальним страхуванням 585

Т1а_іиво 42



Амо  тизацiя
165 4228122

рМатерiалиЗпаснiчастини
4417

а1нтернет, телефоннi послугиАудиторськi,оцiночнiпослугиНавчання,пiдвищенняквалiфiкацi.і.АрхiвацiядокументiвАктивнаелектроенергiяПрограмнесупроводженняРозрахунково-банкiвськiпослугиПерiодичнiвиданняВитра"навiдрядженняlншi

56 95

3 15

98
191910

2017

20

18 13

4
985

4331                            3465разом

ВИТРАТИ НА ЗБУТ (Рахунок 93)

(тис. грн.)Назвастаттi 2020р. 2019р.699

Розрахунки за заробiтною платоюlншiрозрахунки/вiдпусткиРозрахункизасоцiальнимстрахуваннямАмортизацiяМатерiали/МШППослугирозрахунковогоцентраобслуговування населенняенег1я
841

83159 82133

3173843 126

3632

59
Активнаелектро      рги
телефонн1 послуIiпослги

I
4578ншуразом

4981

1НШ1 ОПЕРАЦ1йН1 ВИТРАТИ (рахунок 94)

(тис. грн.)Назвастаттi 2020   . 2019   .

Премi.і.,      одноразовi      виплати,      лiкарнянi      за      рахунокпiдпи€мства,щоневходятьвФЗПРозахнкизасоцiаjіьнимстахваннямбпоспiтіок 36317758 24011758

Виплати о  коштаиРезервназнецiнення   дебiторсько.і.  заборгованостi   по   юр.особамiнаселення

323

35810316

списання безнадiйно.і. дебiто  ськоі забо  гованостіСписаннязастарiлих,моральнозношенихматерiалiв зi смадупiсляiнвентаизацi.і.илiзацi.і.вiдходiв
20
11

5::=ваГИт:ст:   еалiзованого металоб    хт                                            :70                             1НШ1lншiвитатиіі97923разом



т

(тис. грн.)
ШШ1 ВИТРАТИ (Рахунок 97)

азва статтi 2020р. 2019р.
писання необоротних активiв 615 484
азом 615 484

6.5. Податок на прI1буток Визначення фiнансового результату

Визначення  фiнансового  результату  вiдбувалося  згiдно  з  чинним  законодавством.  Чистий  прибуток
пi±присмства за  2020 рiк склав           8844   тис. грн.
Пiдприсмство  мас  прибуток  як  бухгалтерському  облiку  так  i  згiдно  деmарацi.і.  з  податку  на  прибуток.
Пiшрисмство ма€ можливiсть сформувати тимчасовi рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв чи зобов'язань
по Iюдатковому та бухгалтерському облiку, на сформований резерв на знецiнення дебiторсько.і. заборгованостi.

6.6. Вiістроченi податковi активи

Lhва.таттi Залишок на 31.12.2019р. Залишок на 31.12.2020р.298
Вi-ченi податковi активи 259
вtъLг`го: 259 298

6.Т. Не.чатерiальнi активи
ГLЁ   фiнансово.і.  звiтностi   щодо   нематерiаjіьних   активiв   якi   врахованi   на   баjіансi   Пiдпри€мства
.тфt_анi   за   даними   аналiтичного   облiку.    Рух    нематерiаjіьних   активiв   станом    на   31.12.2020    рiк
`щтqtнз}-сться наступними даними.

гр}- Первiсна надiйшло вибуло Нараховано Первiсна Накопичена
FЕа-ріа.іьних вартість     на амортизацi.і. вартiсть     на амортизацiя
Jlmвlв 31.12.19р. 31.12.20р. на3112  2020р

гщЕфТкринняПРкршимирсt}тm\(и
817 145 817 416

пт-нпркриннячImи
4 4 4

_-ьке правот.с`чiжjзнимш- 265 7 30 272 214

_ш[тЁтерiа.іьнiшЕm''
15 ]5 15

цэ`_m}I 1042 65 6 180 1108 649

-1 СLі[I],овнi засоби

mэшшки фiнансово.і. звiтностi щодо основних засобiв якi врахованi на балансi Шдприсмства сформованi
ш-аLналiтичного облiку, всi операцi.і. з основними засобами пiдтвердженi документально . Рух основних
- ста1юм на 31.12.2020р. характеризуеться наступними даними.



(тис.  грн.)

Група  основних Первjсна
Знос         на3l.12.19р.

надiй
Iншi     змiни     зарiк

Вибуло за рiк

нарах Первiсна Накопичена
засобiв вартість LLIло    за овано вартiсть    на амортизацiя на

наз1.12.19р рiк амортизацi.,.зарiк 31.12.20р 31.12.2020р

первiсно'1'вартостi зносу Первiснавартiсть знос

Будiвлi,споруди тапередавальнiпристро.,.

387773 231697 15346 1174 1176 21 21 6836 304272 239688

Машинитаобладнання
15737 7970 6535 554 551 487 429 2189 22339 10281

Транспортнiзасоби

4052 1148 1082 1082 317 5134 2547

1нструменти,прилади,iнвентар

193 126 6 4 4 29 195 151

Iншiосновнізасоби
17 7 1 17 8

Малоцiннiнеоборотнiматерiаjіьнiактиви

487 483 114 80 80 112 521 515

Капiтальнiiнвестицi.і.
5890 33061 22003 16948

рАзом 3 1 4 1 49 241431 55062 2810 2809 22595 534 9484 349426 253190

у  т.ч.  :  залишкова  вартiсть  об'сктiв  ОЗ,  що  тимчасово  не  використовуються    (знаходяться  на  консервацi.і.,    .
рекопструкцi.I. тощо)                                                               _0,00_тис. грн.;

1ііформацiя щодо справедливо.[ вартостi основних засобiв
дпя оцiнки вартостi основних засобiв Пiдпри€мство застосову€ модель  облiку за собiвартiстю або доцiльною
(умовною)   собiвартiстю   (стосовно   активiв,   придбаних  до  дати   переходу   на   МСФЗ)  за  вирахуванням -'
накопиченого зносу та збиткjв вiд зменшення корисностi.
При  переходi  I1а  МС`ФЗ  пiдприсмством  було  проведено  переоцiнку  основних  засобiв  до  .і.х  доцiльно.і. собi-
вартостi. Переоцiнку було проведено незалежним оцiнщиком ФОП   Самсоново.і. В.С, станом на о1.01.2019 та _
склада€  27920  тис.  грн.  При  проведеннi  переоцiнки  застосовувались  наступнi  методи  оцiнки  :  витратний,
доходний  та  порiвняльний.  Вартiсть  об'ектiв  оцiнки  арт  свердловин  визначалась  за  витратним  пiдходом;
оцiнка  автотранспорту    за  порiвняльним  пiдходом;  оцiнка  обладнання  за  витратним  пiдходом;  оцiнка _
адмiнбудiвлi-доходним пiдходом.

зо_

€о



.1гтIвu в стадi.l створення

Станом  на  31   грудня  2020  року  до  складу  незавершеного  капiтаjіьного  будiвництБа  та
i-тановленого  обладнання  переважно  було  включено  роботи  та  обладнання  придбане наприкiнцi року
т. б}-іiвниIпво пiдземного резервуару.

В 2020  роцi   рiшенням  Вишнево.і. мiсько.і. ради   №  1-0l/ХLV7-1  вiд  16.04.2020р.  Пiдпри€мству   були
вщiкнi  ко11пи  на будiвництво пiдземного  резервуару  води  об'€мом  3000  куб.м  по  вул.  €вропейська,45  м.
ВmюЕе в сумi 26 000,00 тис. грн. Будiвництво почалося в липнi 2020р., пiдрядник-ТОВ "девелопмент-Лайн".
3аhшнэння б}.нiвництва в березнi 2021  року.   В 2020 роцi  на будiвництво резервуару були  витраченi  17336,2

тх- грн-

6... Зшасн.

СтаIюч на 31.12.2020р. виробничi запаси складалися з наступних елементiв:
(тис. грн.)Еm3-iв Залишокна31.12.2019р. Залишок на 31.12.20р.

чЕпЕрi" 434 427
`Ш | гв съLіаіi ) 23 ]20г- 104 1783я--I1 7 22
:JIIIБ -iаL" 19 21р- 587 768

Ё±gЁ_ зшоасiв витратами

IЩ ранiзаі|iТ балансова вартiсть запасiв визна€ться витратами перiОду, в якому визна€ться вiдповiдний дохiд.
С}:m Ф-:шпого част1сового списання запасiв до .і.х чисто.і. вартостi реалiзацi.і. та всi  втрати запасiв визнаються
ь-IрIтш1 перiод}-, в якому вiдбувасться часткове списання або збиток.
Скрв iнформаuiя щодо запасiв
С}п-заmсiв. визнаних як витрати протягом перiоду, становила -8407 тис. грн.
СЁ.  m  31.12.2020  р.  та  на  дату  схвалення  керiвництвом  до  оприлюднення    фiнансово.і.  звiтностi  у
Шщюіmа вiтс}тнi запаси, переданi пiд заставу для гарантi.і. виконання зобов'язань.

і1. Т®ргова іебiторська заборгованiсть.

ЧТ' спm .дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари,   роботи,  послуги"  вiдобража€ться заборгованjсть
mпщпШ  або  замовникiв    за  реаjтiзованi  .і.м  послуги  централiзованого  водопостачання  та  водовiдведення,
ddjl-сЕаm на  резерв  сумнiвних  боргiв.
щ--Iв 31.12.20р. дебiторська заборгованiсть складалися з наступних елементiв (рядок 1125 Балансу ):

_т
iт
Ii]

I
l

(тис.  грн.)ш Залишок на 31.12.2019р. Залишок на 31.12.20р.

|Ш1-      Jебiторська       заборгованiсть       за 8469 8411

"шщпгILвЕ:kння на прямих розрахунках
1Ш-      ]ебiторська      заборгованiсть      за 4995 10905
іііішqЕщішшqшгчнiособи

|||ЩЕЕр          mn          з не цi н е ння          де б iторс ь ко.I. - 1 03 8 -1263-
h       I,"'I',l    ,      ш'Iщ       ,'      IL'L

;mu- 12426 18053

:ьЁЁ±±п±iliЕiіilli шіЕгкрiя`іи споживачiв Пiдпри€мства € наступнi :
- _=  _-_L-_

з1



- юридичнi особи (промисловi органiзацi.і. та установи);
-бюджетнi установи та органiзацi.і.;                                                                                                                                                   і+
Найбiльша  сума  дебiторсько.і.  заборгованостi  за  товари,  роботи,  послуги  доводиться  на  заборгованiсть  по
розрахунках -за    послуiи  з  централiзованого  водопостачаш  та  водовiдведення  належить    споживачу  -[
населення.

Резерв пiд знецiнення  дебiторсько.[ заборгованостi
hiд-пГр-i'см-ство провод`ить нарахуЁання  суми резерву на знецiненш дебiторсько.і. заборгованостi  згiдно L

вимог обjіiк6во.і. полiтики 3 застосуванням матриць резервування. Формування резерву проводиться окремо для
дебiторiв  категорi.і. «населення» -3  застосуванням  коефiцiенту   знецiнення,  який розраховустьсF.. на пiдставi
юіасифiкацi.і. дебiторсько.і. заборгованостi за термiнами.і-і. непогашення.        дя  дебiторi.в  категоріі  «юридичн:
особи»  -  за  методом  абсолютно.і.  суми  сумнiвно.і.  заборгованостi,  виходячи  з  аналізу  платоспроможності
окремих дебiторiв.

Так,станомна31.12.2019р.та31.12.2020р.резервназнецiненнядебiторсько.і.заборгованостiзатовари,

роботи послуги  становить:
населення-        463      тис.грн.та_506_тис.грн.
юридичнi особи  -_575_  тис. грн. та _758_ тис. грн.

6.111нша заборгованість за розрахункамидебiторськазаiоргованiстьзарозрахункамизбюджеТОМ( РЯдОК 1135 БСЛЛаНСУ )                  (т:ж. грн.)

Назва заборгованостiдебiторськазаборгованiсть з податку на прибутокдебiторськазаборгованiстьзiншихподаткiв1ншаебiторськазаборгованiсть
Залишок станом на З ат1 иш ок      станом      на
31.12.2019р. 31.12.2020р.

96
39

1873дразом
135 1873

1нша поточна дебiторська заборгованiсть( рядок 115 5 БсUіансу )
(тис.грн.)Назвазаборгованостi

Залишок                   на31.12.19р. Залишок на 31.12.20р.

1нша поточна  дебiторська заборгованістьРезервназнецiненнядебiторсько.і.заборгованостiром. 543 2571
-400 -395

143 2175
аз.

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  адмiнiскрацiю,  а саме  в
банку ПАТ « Радикал банк» на суму 21295,68 грн.
Пiдпри€мством  сформовано  резерв  на знецiнення   заборгованiсть банкiвських установ та iнших юридичних
осiб в зв'язку з сутт€вими ознаками сумнiвностi в .і.і. отриманi.

6.12 Грошовi кошти

Безготiвковi  розрахунки  здiйснювались    через  уповноваженi  банки  згiдно  з  договорамт  на  .розрахунково-
касове обслуговування. Бухгалтерськi записи здiйснювались на пiдставі виписок банку та відповідають на дату
балансу сумам, вказаним у Баjтансi на 31 грудня 2020р.

тис.  грн.

Назва заборгованостi

Заjіишок                     на31.12.2019р. Залишок на 31.12.2020р.

Каса пiдприемства в нацiональнiй валютiПоточнiрахункиразом
-

6757 13835

6757 13835

з2_
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_1

1J11111'Ё1
1хI
о_1
ту_=I1
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6.13 Вjlасний капiтал

В Статутi КОмунального пiдпри€мства розмiр статутного капiталу зафiксовано на 31.12.2020р. у сумi
=5860  тис.  грн.  В    2020р.  статутний  капiтал    змiнювався  на  суму      7700  тис.  грн.  Сума  заресстрованого
.тат}тного капiталу станом на 31.12.2020р. становить          25860       тис. грн.

Згiдно фiнансово.і. звiтностi та даних синтетичн6FБТоблiкуГi=асний  капiтал  Пiдпри€мства складаеться  з
наспrпни статей :

тис. гі)н-
НаL3ва статтi Станом  на 31.12.2019р. Станом  на 31.12.2020р.

3арксттюваний капiтал 18160 25860

Выш  ]о  не3аре€строваного  статутногоЕапiт1п-

-1 \- Jюui-х
Jь-=й -iта.l 27419 25246

Нgроmдiкmlі-і    приб}ток    (непокритии 37109 46036-)
1Ь]д}тшш Iкро3потiленого прибутку на 83
I--:-еш11 помшок ^`іинулих перiодiв_хшiтаJ

ГЬm. 'псшй Iсапiтаі 82771 97142

i _'g±g-щЕ± т:uli гпаl
Ъ-  сШ     юдаткового   капiталу   вiдображена   вартiсть   отриманого   Пiдпри€мством   з   метою   ведення
mщщр"-hпьностi  комунального майна, яке використову€ться для надання посjіуг з централiзованого
і-ш-I-m водовiдведення, але не увiйшло до складу статутного капiталу пiдпри€мства.
Шhг[пнтю що`іiсячно зменшу€ суму додаткового капiтаjіу на суму нараховано.і. амортизацi.і. ц на цi основнi
Е-з аш-сни`і визнанням цiс.і. суми у складi iнших доходiв.

~-=±qдmiэсwuh прuбуток/непокритий з биТ9К
=Ё_±шшй  приб}ток  (непокритий  збиток)  формуеться  наростаючим  пiдсумком  шiіяхом  додавання
•н--ь -го результату дiяльностi Пiдпри€мства за поточний перiод до нерозпод]леного прибутку
нщLЕЕЁmuгюзбmк+-)`Iинулихрокiвзавирахуваннямрозподiлуданогоприбутку.

Н п-пж перiоду нерозподiлений прибуток   сю1адас 37109 тис.  грн., чистий  фiнансовий  результат
пш-пiкрисмства  за 2020 рiк   8844 тис. грн.   Пiсля проведення аудиту за 2019 рiк було скориговано
uЁЁЁЁЁЁ± рс3}`.іьтат в дешарацi.і.  з податку на прибуток за  2019 рiк: збiльшено на суму фо.рмування резерву
.т"- боргiв та зменшений на суму списано.і. дебiторсько.і. заборгованостi, в результаті чого податок на
шп--вся на 82 939 грн. На цю суму скоригований нерозподiлений прибуток .
щшmшiЁ приб}ток  Пiдпри€мства станом на 31.12.2020 року становить_46036_ тис. грн.

нLJО 1IIII jюгостроковi зобов'язання

щ=:щ-m 31 Iть-ш 2020 р.  iншi довгостроковi зобов'язання  сшадають:

шнь,свh Станом Станом
на  31. ] 2.2019р. на 31.12.2020р.24658

ШmіIплIн,ч].ш   -       i  зобов.язаннях 5557

w ш,,,Iшuіu,шршЫ  hктроченi доходи)F-
5557 24658

hнh ;-остроковi зобов'язання ( довгостроковi доходи майбутнiх перiодiв) складаютьсf з вартості
шпЕіmііп шDбiв  безкоштовно переданих пiдприсмству в якостi капiтальних  iнвестицiй згiдно рішень ОМС

33
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для   використання  в   господарському  вiдання.  Такi основнi.засоби визнаються  на дату отримання активу у :
^іj.папi    іірлбnпг`тних   активiв    iз   одночасним    визнанням    інших   довгострокових   зобов'яза.нь   в   частинL___  ___    --^--.^піг   Т`П.h^П^1)`Irскладi    необоротних    активів    із    однuча.ниіvl    Dг,.пш„„„„    ,.,_ ....    ___         ,
вiдстрочених  доходiв.  Iншi  довгостроковi  зобов'язання  постут:ово  визн?ються  доходами  перiоду  впродовж
очікуваного  строку  корисного  використанш  отриманих  активів  в    сумі  нараховано.і.  амортизацi.і. по  таким
активам.

6.15 ПОточнi зобов'язання i забезпечення

до   поточних  зобов'язань  Пiдпри€мFтва  налея{ать  зобов'язання  за  якими  термiн  погашення   че
перевищуе  1  року.  Поточнi  зобов'язання  підтверджені  документально  та  сшадаються  з  наступних  видів
зобов'язань:

Назва поточних зобов'язань код            р ядкабалансу С  ма (тис. грн.)
Стано м                    на311219р. Станом на 31.12.20р.

Поточна                     кредиторська 1610

I   1033l380837213142651307

заборгован iсть                              задовгостоковимизобов'язаннямизатоваи,оботи,послгиозахнкамизбюджетомозахнкамизiстахванняозахнкамизоплатипацiзаодежанимиавансамиПоточнiзабезпеченняоходимайбтнiхпеiодiвlншiпоточнiзобов'язанняВсьогопоточнихзобов'язань

1615 429

1620 542257

16251630
838

16ттг1660 5601039

1665 620 622317811899

1690 24346719

1695

запасних частин для ремонту автомобiльного транспорту, тощо.

Кредиторська заборгованiсть за товарu, роботu, послуги                                                                                       .

Ускладiкредиторсько.і.заборгованостiзатова.ри,робот.и,послугиоблiкову€тьсязаборгованiстьПiдпри€мства
запридбанняосновнихзасобiв,товарно-матеріальнчхцінностей,робiттапослугдтявед8ннягосподарсько.і.
дiятIьностi,  а  саме:  паливно-мастильних  матерiалів,  етіектроенергi.і.,  iнструментів  та  інвентарю,  спецодягу, I

Поточнi зобов'язання за розрахункоши з бюджетом

У статI`i поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом облiкову€ться   заборгованiсть Пiдпри€мства по _
сплатi  окремих видiв  податкiв та зборiв,  встановлених Податковим  кодексом Укра.і.ни,  а саме:  податку. на
доходифiзичнихосiб-333тис.грщплатазаспецводокористування-10тис.грн,податкунадоданувартість~
-і8і9  тис.  грн.,  плати  за  користуванш  надрами  -247  тис.  грн.,  вiйськовий  збiр-26  тис.  грн.,  податку  з _
іірибуткуu 1364 тис. грн., Чорнобильський фонд-9 тис. грн.

Поточнiзобов'язаннязарозраэgінкошuзОпЛаТuГ.Р:Цi^
Середня кiлькiсть працiвникiв  Пiдприемства - Ш осiб.
Виплатипрацiвникам,щонадаютьсяПiдпри€мством,таумови.і.хнаданнявстановленiКолективнимдоговором
та законодавством Укра.і.ни.
При   визначеннi   величини  зобов'язань  щодо  коротк?строкових  винагород  працiвникам  дисконтування  не -
застосовусться,iвiдповiднiвитративизнаютьсяпомірівиконанняпрацівникамисво.і.хтрудовихобов'язкiв.
довгостроковiвиплатипрацiвникам-колективнимдоговоромневстановлено.

Поточнiзобов'язаннязарозроLхун_камuзастр,аху_в_а_н~:.::_`
У   данiй   статтi       балансу   вiдображена   заборгованість   Пiдприсмства   по  .сплатi   единого   внеску   на
загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Вказаний внесок € консолідованим страховим внеском,
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зJ5iр    якого    здiйснюсться    до    системи    загальнообов'язкового    державного    соцiального    страхування    в
обов'язковому  порядку  та  на  регулярнiй  основi  з  метою  забезпечення  захисту  у  випадках,  передбачених
законодавством,  прав  застрахованих  осiб  та  членiв  .і.хнiх  сiмей  на  отримання  страхових  виплат  (послуг)  за
]iючими видами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.
€диний  внесок,  який  нараховуыься  та  сплачусться  Пhприемством,  визначаеться  в  розмiрi  вiд  8,41  до  22
вiдсоткiв, вiдповiдно до виду виплат.

ПОточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв
Ъ-   складi   поточних   зобов'язань   за   розрахунками   з   одержаних   авансiв   облiковусться   заборгованiсть
Пi]присмства  за  авансами,  отриманими  вiд  кiнцевих  споживачiв    за  надання  послуг  з  центраjтiзованого
во]опостачання та водовiдведення а також заборгованiсть за авансами, отриманими Пiдпри€мством  гIо  iншiй
Jiшьностi,  а саме:  послуги з   ремонту систем  водопостачання та водовiдведення,  виготовлення  проектiв та
виконання робiт з пiдготовки технiчно.і. документацi.і. по  водопостачанню об'€ктiв тощо.
Основними категорiями споживачiв, що перераховують Шдпри€мству  аванси на постачання
товарiв, робiт, послуг е наступнi:
- насеjіення;
- промисловi установи та органiзацi.і..
Найбi.іьша сума поточних зобов'язань за розрахунками з одержаних авансiв доводиться на заборгованiсть по
розрах+нкам за послуги з централiзованого водопостачання та водовiдведення  з населенням.

ПаNIючIIi забезпечення
{mliковою полiтикою  Пiдприсмства передбачено створення наступних  забезпечень
]m вiшIIюд}вання майбутнiх витрат i платежiв:
-рЕзерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на виплату вiдпусток працiвникам;
-i-іі-i резерви (забезпечення майбутнiх витрат i платежiв).

Шш_   формувало резерв (забезпечення) для вiдшкодування майбутнiх витрат i платежiв на виплату
пiятфш праіIiвникам.
і[hв зйтючень визначасться щомiсячно як добуток фактично нараховано.]. заробiтно.I. плати працiвникам  i
пЕшщ-. обчисленого як вiдношення рiчно.і. планово.і. суми на оплату вiдпусток до загального г1ланового фондус-чш.
ЗЦ- на виплату вiдпусток працiвникам створюсться з урахуванням  сум   обов'язкових вiдрахувань
і -} m соцiальнi заходи та забезпечення на матерiальне  заохочення. Забезпечення використовусться дjія
шi-ръанш .іише тих витрат, для покриття яких воно було створене.

J==== ..й!ф(ггIмi:х перiодiв

•+г  щ±  mюдiв  майбутнiх  перiодiв  вiдображено     поточна  частина   iнших  довгостроковi  зобов'язання

--LiiFiiiЕэiш доходiв майбутнiх перiодiв) якi поступово визнаються   iншими доходами перiоду впродовж
"_ строкр-корисного використання отриманих активiв в сумi нараховано.і. амортизацi.і..

---Ь=====.обое'язання
Т-щШ i-шточних зобов'язань вiдображено заборгованiсть Пiдпри€мства заборгованiсть по виконавчим
ш-±± заборгованiсть     по  вiдрахуванням  обкому  профспiлок.  На  iншi  поточнi  зобов'язання
цLп+€Ёm   сбшiE [ю с}брахунку  643  «Податковi  зобов'язання»  та облiк  по  субрахунку  644  «Податковий
щп-   Н   qбрщнку   643   «Податковi   зобов'язання»   ведеться   облiк   суми   податку   на   додачу
±±-тковiзобов'язаннязаПдВ),вчзнач:но.і:,вих8дячиiз.сумиодертанихавансIв
іIч±_--п=  -")  за  послуги,  товари,   iншi   матерiальнi   цiнностi,   що   пiдлягають   вiдвантаженню
і,г=.-± d -]шодrчи iз суми наданих послуг(вiдвантаження товарiв).
ЕШ qFЕh_-6Щ .По:-овий кредит» ведеться облiк суми податку на додану вартiсть, виходячи  iз суми
шЕЕ±г--"арн. пы.і}ти, роботи, на яку  пiдприсмство набуло право збiльшити податковий кредит.

•ЬJі. :==== IIю]ю пов'язаних осiб
:]Ь"-.ікрна+іи визначенi Групою наступнi категорi.і. осiб:
-  пi_  якi  переб}'вають  пiд  контролем  або  суттсвим  впливом  iнших  осiб(зокрема,  вiдносичи
п±чю (mщингового) i його дочiрнiх пiдприсмств; спiльного пhпри€мства i контрольних учасників
mh-дir-стi: пiдприемства-iнвестора i його асоцiйованих пiдпри€мств);



I
аб9О_Т?:.??,енд^:::::ОпuЗUд,;йтСяНк:.Г::зиКчОнНоТ:::б:а(:о:;:#Т:::::с:::_l-пiдприемства  i  фiзичнi  ос?би,  ткi  пряМО  аОо  оііuui;рс;дRUIэапv  Uн ..,,... _.___

суттсвовпливаютьнайогодіяльність,атакожблизькічлениродинитако.і.фiзично.і:особи{зокрема,вiдносини
пiдпри€мства   i   його   керiвника  та   iнших  осiб,   якi  належать  до   провідного  управлінського  персоналу
пiдгірисмства,атакожблизькихчленiвродинитакихосiб).

Пов'язаними  сторонами Пiдприемства е Вишнева мiська рада, як юридична особа,   здiйснюе тонтроль над
ПiдприсмствомтасуттсвовпjіиваснайогодiяльнiстьтаiншiПiдприемстваякiперебуваютьпідконтролем
абосутгсвимвпливомВишнево.і.мiсько.і.радиіпровiдногоуправтіiнськогоперсоналу.пiдприсмства.
Видитаобсягиоперацiй,якiвiдбулисяв2019роцiзпов'язанимиособамиприведенінижче:

ujvіи сторонаjvш
Iнформацiящодозалишкiвзаборгованостiзаоперацiямизпов'язанимистuрuпшv.иТисгнатiстьстаном

Показник Первiсна вартiсть станом Первісна в  рна31122020    .,

дебiторська   заборгованiсть   заоперацiямизпов'язанимигн

на31.12.2019     .,525

1621

сто  онами, тис.       .Ноточнiзобов'язання        заоперацiямизпов'язанимистоонами,тис.гн.

9
7

дебiторськазаборгованiстьзаоперацiямизпов'язанимисторонами,тис.грн.
тис. грн.                                                                                                               Первiсна вартiсть станом

Назва пов'язано.і. сторониКП«Готельно-гуртожитковийкомплекс Первісна вартість станомна31.12.2019.,217
на31.12.2020    .,260

Виконком     Вишнево.і.     мiсько.і. 3

адиКП «Вишнiвськтеплоенерго»КП«Управлiннякомунальнимгосподаством"
305

1266

95

Поточнiзобов'язаннязаоперацiямизпов'язанимисторонами,тис.грн.

Назва пов'язано.і. сторони Первiсна вартiсть станом Первiсна вартiсть станомна31122020.,

а мiська тіiкарня»

на31.12.2019     .,7

КНП «ВишневдНЗ«Теремочек»
2IаQпн іI_м.u стОі)ОНаМu 7

iйiГБЁЕiёiiiЪерацiйзпов'я.ЗаНШЧ.fГ_О_Р.Операцi.і.зпов'язанимисторонамибулиздiйсненi на умовах, еквiвалентних умовам, щодомiнуютьвоперацiяхмiжнезалежнимитаобiзнанимисторонами.;);,i-;,-,-`;'-;"'-ю;.:,:,;.;-,-,-,-,:",iJ._-"с.,т"i„_,_.,`::,.,.,_,:''.'_"_'_'_"_':'__',':.':_'_'.:!_".:::`,:_`.-:.':Заборгованiстьзаоперацiямизпов'язанимисторонамипервiсновизнаетьсязацiноюоперацi.і..Подаjіьшаоцiнказаборгованостiздiйсню€тьсязаамортизованоюсобiвартiс"звикористанням

ефективно.і. ставки проценту.
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СkL-i.Iш  у  звiтному  перiодi  рiзниця  мiж  первiсно  сумою  заборгованостi  та  .і-і.  дисконтованою  вартiстю  €
нес}псвою,  Пiдприемство  не  здiйснювало  перерахунок  амортизовано.і.  вартостi   i3  застосуванням   методу
ефегіт1вно.і. ставки проценту та визнало заборгованiсть у фiнансовiй звiтностi за первiсною вартiстю.
IнtормаIIiя щодо компенсацi.і. провiдному управлiнському персоналу
3ага.іьна  с}-`іа  компенсацi.і.  провiдному  управлiнському  персонаjіу,  що    нараховано  за      2020р.,    становить
:`:-       тис. грн.  Заборгованiсть по винагородi керiвнику станом на 3 l.12.2020 р. становить  _20_тис. грн.

Знещiнення дебiторськдi[ заборгованостi за операцiямu з пов'язанuмu сторонами
]ебiторська  заборгованiсть  за  операцiями  з  пов'язаними  сторонами  €  суіт€вою  окремо,  тому  резерв  на
знецiнення тако.і. дебiторсько.і. заборгованостi нарахову€ться Пiдприсмство по кожному контрагенту окрем?, в
розрiзi  договорiв,  або  у  розрiзi  виду  заборгованостi.  Резерв  на  знецiнення  дебiторсько.і.  заборгованості  за
операцiями   з   пов'язаними   сторонами   протягом     2020р.   Пiдприсмством   не   нараховувався,   у   зв'язку   з
погашенням основно.і. суми боргу в звiтному перiодi та вiдсутнiстю обставин для виникнення суджень  про
непогашення iснуючо.і. поточно.і. заборгованостi.

6.17.Поді-і. пiсля звiтного перiоду

Подi.і. пiсля  звiтного  перiоду   якi  свiдчать  про умови,  що  iснували  на  кiнець звiтного  перiоду та  вимагають
коригування не здiйснювались.
Подi-і.,  якi  свiдчать  про  умови,  що  виниши  пiсля  звiтного  перiоду  -  це  запровадження  згiдно  Постанови
кабiнету  мiнiстрiв  Укра.і.ни  «Про  встановлення  карантину  з  метою  запобiгання  поширенню  на  територi.і.
`'кра.і.ни гостро.і. респiраторно.і. хвороби СОVID-19»  вiд о9.12.2020р. посилених карантинних обмежень з о8.01
по 24.01.2021 р. в зв'язку в пандемi€ю СОVID-19.
IJI «Вишневеводоканал»  визначило,  що  цi  подi.і. не  вимагають  коригування  по  вiдношенню до  фiнансово.і.
3вiтностi за 2020 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2020 та результати дiяльностi за рiк, що закiнчився
:` і гр}'дня 2020 року, не було скориговано на вплив  запровадженого локдауну, пов'язаного з СОVID-19.

6.18 Фактичнi та потенцiйнi фiнансовi ризики

Податкова система
В :шіIй час в Укра.і.нi дiе Податковий Кодекс  Укра.і.ни та ряд законiв i нормативних актiв вiдносно податкiв,
Фiв.  внескiв.  Податки,  якi    сплачуються  Комунальним  пiдприсмством,  включають  податок  на  додану
•±рпim.   податок  на  прибуток,   нарахування   на   фонд  заробiтно.і.  плати   Стиного   соцiального   внеску,
ЕiЁ-вого збору, рентно.і. плати за користування надрами, рентна плата за спеціальне використання води,   а
т- iншi  податки  i збори.  Нормативнi  документи,  якi  регулюють  цi  податки,  iнодi  мають  неоднозначне
щщиння,  а окремi  положення  та  роз'яснення  часто  нечiткi  або  не  узгодженi.  1снують  рiзні  точки  зору
•iшDсно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй (наприклад, фiскально.і. служби
т. Ё пiкрздiлiв), що викликас загальну невизначенiсть i створюе пiдстави для конфлiктних ситуацiй.
Щmіьним пiдприемством у вiдповiдностi до ПКУ застосовусться касовий метод нарахування  податкового
шта]--язання  та податкового кредиту по ПдВ за наданi послуги водопостачання та водовiдведення населенню
ъ п]]гmикам/неплатникам ПдВ.
крiшніпво Комунального  пiдприсмства  вважас,  що  його дiяльнiсть.здiйснюсться  в  повнiй  вiдп.ов.iдностi  3
ш-  заКОНОдаВСТВОМ,  ЩО  РеГУЛЮе .1-1. дiЯЛЬнiСТь,  i  щО  КОМУнаЛЬне  П1дпРисмСтвО   наРаХУВалО  вС1  В1дПОв1дн1
шшIm.   В  тих  випадках,   коли   iсну€   невизначенiсть   вiдносно   сум   податкiв   до   сплати,   нарахування
щ:ооштгься виходячи з оцiнок керiвництва Комунального пiдприемства на основi аналiзу iнформацi.і., що с в .Гі.
шшгкрнженнi.

ЩHчнi зобов'язання

З  u`гi  звичайно.і.  дiяльностi  Комунальне  пiдприемство  мае  справу  iз  судовими  позовами  та  претензiями.
[дэdшпііпво вважае, що максимальна вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями,  що с наслiдком таких позовiв або
шЕтеIIзiй,  в  разi  виникнення  тако.і.,  крiм  уже  визнаних  у  фiнансовiй  звiтностi,  не  буде  маі:и  суітсвого
нЕгн1шного  впливу  на  фiнансовий  стан  або  результати  майбутнiх  операцiй  Комунального  підприемства.
t=i.шіцтво   вважае,   що   не   iсну€   ризикiв   пов'язаних   з   податковою   заставою   активiв   Комунального
-щ`lства.
Ш`гmiр про реструктуризацiю заборгованостi по електроенергi.і. на пiдприсмствi -вiдсутнiй.



7. Фiнансовi ризики, цiлi та полiтика управліні1я
ОсновнiфiнансовiінструментиПiдприсмствавключаютьд.ебiторську.такредиторськузаборгованiсть,.грошов;
коштита.і.хеквiваленти.Основнафункцiяцихфiнанс9вихінструментів-забезпетити.фiнансуваннядіяльчостіL------ :^..:  :Hп.:  А:uаuгпRI  яктиви  i зобов'язання, такі як інша дебiторська та інша ц
пiдпри€мства.  пiдприсмство  мас  рiзнi  iншi  фiнансові  активи  і  зооов  яjашщ  laRl л1`  11Lllщw н,V,._г______
кредиторська   заборгованiсть,   що   виникають   безпосередньо   у   ходi   операцiйноггосподарсько.і.  дiяльностi
Пiдприсмства.
дiяльність Пiдпри€мства здiйснюеться пiд впливом ризикiв,  притаманнчх фiгансовим iнструментам ризику
лiквiдностi,кредитногоризику,процентногортзику,ризикунедостатностікапіталу.ПiдходиПiдприсмствадо
управлiння кожним iз цих ризитiв представлені нижче.
Пiдприсмствоздiйсню€управлінняризикамив.ходiпостiйногопроцесувизначення,оцiнкитаспостереження
заризиками.ПрограмаПiдприсмствозуправлінняризикамизорi€нтовананамiнiмiзацiюнегативноговпливу
на фiнансовi результати  дiяльностi Пiдприсмства

вiдкритими позицiями (а) в iноземних
залежать вiд загальних та конкретних

ринкових змiн, а також на (с) тiновий ризик.
доходи  та  грошовi  потоки  від  операцiйно.і  дiяльності  Під.приемства  переважно  не  залежать  вiд  ринкового
ризику,такяшарифинапослугирегулюютьсядержавоюіосновнимзшежатьвідіхсвоечасногоперегляду[
дjTя покрипя всіх вИТРаТ                                                                                                                                                                       Г

7.2.Ризикпроцентно.і.ставки.доходитагрошовiпотокивiдоперацiйно.і.дiяльностiПiдпри€мствапереважно1.
не залежать вiд змiн ринкових процентних ставок.                                                                                                     ._

7+  Цiновий  ризик   Підприсмства    не  наражаеться  на  ціновий  ризик  у  відношенні  до  його  фінансовоі L
зв1п1ос11,  оскljlьки  нс  мас  будь-яких  1нвестицiй  в  щнні  папери та фiнансовl  1нструменти,  які  п1ддавались би _
цiновому ризику.

ОсновоюуправлiнняризикомлiквiдностiПiдпри€мства€постiйнепiдтриманнянаявностiдостатньогорiвня_
7.4. Ризик лiквiдностi

грошових   коштiв,   jіiквiдних   фiнансови?   ре?урсiв   для  .виконання. зо.бов'язань   прг   настаннi  термiнiв   .:.х
погашення.   Основу   фiнансовиХ   реСурС1в,   в1дм1нниХ   в1д   вИСоКОл1кВ1дНих   Ресурс1в   -гРошови   кошт1в -
Підприсмства,  складають  розрахунки зi споживач:ми.  Пiдприсмства   здiйснюе постiйний монiторинг стану _
розрахунківспоживачiвтаiншихдебiторівзанаданітовари.,роботи,послуги,активнозастосовуючимеханiзми
впливу  на  боржникiв,  передбачені  законодавством  ,  такі  як  відмючення,  зниже.ння  обсягiв  сп9жтванні, Ё
застосування  штрафних санкцiй,  що дозволя€ досягати ефективного  стану управління ризикОм лірітно.сті. нd
Пiдприсмства  аналiзус  сво.і  активи  та  зобов'язання  за  строками  .і.х  чогашення  та  плануе  свою  ліквідність
залежновiдочiкуванихстрокiввиконаннязобов'язаньзавiдповіднимиінструментами.

L-

7.5. Кредитний ризик
Кредитний  ризик  Пiдпри€мства  пер?ва*но  пов'язаний  з  такими  фiнансовими  i.нструментами,  як. торгова
дебiторська  заборгованiсть  споживач1в,  1нша  дебiторська  забоРгованiсть,  грошов.1  кошти  та  .1.х  екв1ват1енти.
Кредитний  ризик  Пiдприсмства  пер:ва*но  пов'язаний  з  такими  фiнансовими. інструментами,  тк  торгова -
деб1торськазаборгованiсТьСпожИваЧ1В,1НШадебiтОРСЬКаЗабОРГОВаНiСТь,ГРоШОв1кОШТита.1.ХекВ1Валенти.З
метою   управління   кредитним   ризиком   та   операти.вного   впливу   ча   рівень   розрахункiв   споживачiв   у=
Підприсмства  запроваджено  систему  контролю  за  рірнем  розрахунків  споживачiв  за  отриманi  послуги  з _
водовiдведення   та   водопостачання   та   iншi   надані   роботи,   послуm   Пiдпри€мством   застосовуються
рiзноманiтнi  механiзми  розрахункiв  з  дебiторами  (залiки,  переведення  боргу,  iнше),  здiйснюеться  постiйна =
робота   з    досудового   стягнення    боргів,    у   тому  . числi    з    використанням    механiзмiв,    передбаченихL
законодавством, в iнших випадках на постiйнiй основі  проводиться претензiйно-поз?вна робота 3і стягненш
заборгованостейусудовомупоряд1{у.Ризиковимсегментомурозрахункахзаспожитіпослугисп.ідпри€мства_
комунального  сектору  (ЖЕКи) та. насеjіення,  щодо  яких  у  Пiдприемства  законодавчо  обмежені  процед.ури
управтіiння  станом  заборгованості  та  відносно  яких  проводиться  державна  полiтика  щодо  р?зрахунків  з
постачальниками   шляхом   компенсацi.і.  .рiзницi   в   т?рифах,   яка   здiйснюсться   зi   зг:ачними   інтервалами, _
Пiдприемство  проводить  постiйний  моніторинг  розміру  кредитного  ризику  на  основі  аналiзу  фiнансового
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7.1 Ринковий риз1ік
Пiдприсмстванаража€тьсянаринковiризики,щовиникаютьузв'язкуз
валютах, та (б) процентних активiв та зобов'язань, якi значним чином



mн}-  контрагентiв  т?  строкiв  заборгованостi,  на  пiдставi  якого  приймасться  рiшення  про  необхiднiсть
фрм}вання резерву під знецiнення
3а  виключенням  вище.  наведених  сегменту  Шдпри€мство  успiшно  контролюс  та  управляс  кредитними
ризиками, пов'язаними із погашенням боргiв.
Креди"ий ризик по iнших Фiнансових активах Пiдприсмства, якi включають грошовi кошти та .і.х еквiваленти,
здебilьшого  виникас  внаслідок  неспроможностi  контрагента  розрахуватися  за сво.і.ми  зобов'язаннями  перед
Пiдприсмством.
Також  Пiдпри€мство. проведено  анагiз   наявно.і.  iнформацi.і.  щодо   можТтивих   подiй  та  умов,   якi   можуть
спричинити  значне  підвищення  розміру  кредитного  ризику  Пiдприсмство  у  майбутньому.  За  результатами
прведеного аналiзу Пiдпри€мством не встановлено жодних суттевих подiй, обставин та умов, якi б могли
свідчити про можливе iстотне зростання кредитного ризику Пiдприсмство у майбутньому.
О1же. }' звітному перiодi кредитний ризик, на який наражаеться Пiдприсмство, знаходиться на прийнятному
рiвнi та с}іттево не вплива€ на фiнансовий результат дiяльностi Пiдприсмства.

В.о mчальника

ГLтювний б}шалтер
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