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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звlт нЕзАлЕжного АудиторА)

_

звiт незалехного аудитора надаеться европеЙському Банку Ре{онструкцii та
та iншим користувачам фiнансовоI звiтностi КомуналLного пiдприемства

Р_озвитку

"Днiпровська мунiципальна енергосервiсна компанiя'' ДнiпровськоI мiськоI
ради.

Думка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi Комунальноrо пИприбl!,tства 'Днiпровська
мунiципальна eнep.ocepвicнa компанiя" ДнiпроаськоI мiськоI ради (далi - Пiдлрибмство), що
склада€тьсЯ iз БалансУ на З1 rрудня 2О2О року, Звiту про фiнансовi результати, 3BiTy про
власний капiтал, Звiry про рух гроLлових коштiв та Примiток за pik, що закiнчився зазначепою
датоlо,
На нащу ёумку, фiнансова заimнiсmь, шо dоёаеmься, вiОображае dосmоаiрно, в
ycix су,ппсвuх аспекmах фiнансовчй сmан Пidпрчсмсmва па 31 еiуdня 2О2О року, Ооео
фiнансавi резульmаmч i еролцовi поmокч за pir., що закiнччвся зазначеною Оаmою, у
вiёповiOносmi ао Мiжнароёнuх сmанdарmiв фiнансовоi зеimносmiОснова dля dумкU

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), НацJу
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi (Вiдповiдаль;iсть ауд"rора зi
аудит фiнансово-l зBiTHocTi) нашого Звiry, ми б незалежними по вiдношенню до Пiдприсмства
згiдно з етичнимИ вимогами, застосованими в Укра"lнiдо нацJого аудиту фiнавсовоi зBiTHocтi, а
також виконалИ iнuJi обов'язкИ з етики вiдповИнО до цих вимог, Ми вважа€мо, що отриманi
нами аудиторськi дОкази е достатнiмИ i прийнятними до вИкористання Iх як основи для нашоI
думки.
П оясн юв ал ьн u й п ара2 раф

Ця фiиансова заiтнiсть не мiстить розкриття iнформацiТ lлодо можливого sпливу
ситуацiI, пов'язаноI з пандемiею covlD-19, так як дата затвердження цi€i фiнансовоi звiтностi
передуо початку пандемii в yKpaTHi.

l]

Майбутнiй розвиток ситуацil, ]] наслlдки та вплив на eKoHoMiKy храiни та
функцiонування Пiдприсмства наразi HeBiдofuti,
управлiнський персонал постiйно оцiню€ ризики, пов'язанi з пандемi€ю, та ваФкае, що
зfiначений фактор не матиме суттевого впливу на фiнансовий стан та безперерsнiсть
дiяльностi Пiдприомстsа в майбутньому,

I-

управлiнський персонал вважас, що вживае yci необхiднi заходи для забезпечення
фiнансовоI стабiльностi Пiдпри€мстsа у данiЙ ситуацiI, але tёпередбачуване подальше ]]
погiршеннЯ може негативно вплинуги на результати дiяльностi та фjхансовиЙ стан
Пiдприомства у спосi6, що не може бути оцiнений на даний момент,
Думка Аудитора не мiститЬ застереженЬ стосовно фiнансовоi звiтностi у зв'язку iз

l__

наведенип,i питанням,
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Вidповiaальнiсmь управлiнськоео персоналу па muх, коео наdiлеNо найвuu4uмц
повноважённямч, за фiнансову 3вimнiсaпь
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скпадання i достовiрне подання
фiнансовоi зBiTHocTi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiмансозоТ звiтностi та за'таку
систему_внrгрiLl}lьОго контролю, яку улравлiнський персоllал визнача€ потрiбною для тогj,
щоб забезпечити смадання фiпансовот зsiтностi, що не мiстить сутrових викривлепь
внаслiдок t!ахрайства або помилки.
При складаннi фiнансовоi зBiTHocTi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за
оцiнку здатностi Пiдприомства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiЙ основ],
ро3криваючи, де це 3acтocoBa}lo. питання, що стосуються бе3перервностi дiяльностi, та
аикористо€уючи прилущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського
облaку, KpiM випадкiв, якцо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Пiдприемiтво чи
припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших реальних альтернатив цьому-
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Ti, Koi,o надiлемо найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за
процесом фiнансового звiтування Пiдпри€мства.
Вidповidальнiсmь ауdцmора за ауdum фiнансовоi звimносmi
НаLUими цiлями о отриманвя об/рунтованоI впевненостi, що
,
фiнансоsа звiтнiсть у
цiлому не мiститЬ суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск Звiту
аудитора, що мiстить нашу думку, Об/рунтована впевненjсть о високим piBHeM впевненостi
проте не гарантус, що аудит, проведений siдповaдпо до МСА, зав)t(qи аиявить суттове
викривлення, якщо воно icнy€. Викривлення моr\угь буги
ре3ультатом шахрайства або
помилки; вони вважаються суrтовими, якщо окремо або в сукупностi, як об/рунтова;1о
очiку€ться, вони п,4ожуть впливати на економiчнi рiшення корифвЬчiв,
що приймаються на

ocнoвi цi€i фiнансовоТ звiтностi,
Виконуючи аудит вiдпоsiдно до вимог МсА, ми використовуомо професiйне суркення
та професjйниЙ скептицизм протягом усього завдання з аудиту, KpiM того ми:

, iдентифiкуgмо та оцiнюомо ризики сутт€зоrо викривлення
фiнансовоi звiтпостi
внаслiдок щахрайства чи помилки, розробляемо й виконуомо аудиrорськi процедури
'цо
у
вiдповiдь на цi ризики, а також отримуемо аудиторськi до*азй,
е
та
достатнjми
прийнятними для використання it як основи мя нашоi
думки, Ризик неьиявленвя счттевоrо
викривлення внаслiдок чJахрайстаа с виu.lим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,
Ьскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi лропуски, неправЙльнi твердженяя
або
нехryвання заходами внлрiшнього контролю;
аудиту1
_. отримуемо розумiння заходiв внгрiшнього контролю, що стосуються
для
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповЦали обставинам. а не для висJrовлення думки
цодо ефекrивностi системи внутрiшнього контролю;
. оцiнюемО приЙнятнiсть 3астосованих облiкових полiтик та об/рунтованiсть
облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацlТ, зроблених
управлiнським перjо"алом;
. доходимо висновку щодо прийнятностi використання
управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та,
на ocнoBi
отриманих аудиторСьких доказiв робимо висновок, чи icнye суттева невизначенiiть
щодо подjй
або умов, якi лоставилИ б пiд значний cyMHiB моЬиЬiсть Пiдприомства продовжи.и
безперервнУ дiяльнiсть- Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування Taкol сrпсвоi
невизна_ченостi, ми повиннi привернуги уваry в своему 3BiTi аудитора
до вiдповiдних
розкритгiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi iЬiкрйтгя iнфiрмацii е
неналежними, модифiкуватИ свою думку, НацJi висновки lрунтуютьiя на аудиторських
доказах, отримаllих до дати нашого 3вiry аудитора, BTiM майбгнi подii або
умоsи можуть
при!lусити Пiдприемстао припинити саою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
. оцiнюемо загальне подання, струьтуру та змiст фiнансовоi звiтностi вмючно з
розкриттямИ iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подij, цо
помаденi в основу iT складання, так, щоб досяпи достовiрного вiяображення.
Ми повiдомляомо тим, кого надiле8о найвищими повноваженнями, iнформацiю про
запланований обсяг i час проведення, аудиту та сугr€вi аудиторськi
результати, включаючи
будь-якi значнi недолiки системи внутрlшнього контролю, виявленj нами пh час
аудиту,
ми також надаомо Тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження,
що м,
виконали вhповiднi етичнi вимоги lцодо незалежностi, та повiдомляомо Iм про
Bci стосунки й

iнmi питання, якi моrли

б

обrрунтовано вважатись такими,

що вплиаають на нацу

3астережних заходiв,

Гlартнером завдання з аудиry, ре3ульта.
мечинський олексiй Борисович (Сертифiкат ауд

fенеральний дирекгор
ТОВ (ДФ (Крестон Герентi Груп ЮкрейнD

незалехноaо аудитора, о
26.06.2003),

о. Б. мечинський

АУДитор: ТОВ (Дудrторська фiрма (Кресто8 Герентi
355з]ý02
ДOраса: м-Кulв, вул,Маёнirпо.орська,'1, m/ф *iво
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СвiОоц!пво про онёсення dо Реесmру суб'еЙiв ауОuЙо'рськоr аiяiiносmi
М4488, вuаано АПу 22,12.11р,
( 15> квiтня 2021
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заrальнi положення
Фiнансова звiтнiсть складена на ocнoвi при!ципу iсторичноi собiвартостl з використанням
принципу нарахування та представлена в валютi Гривня. Обрана облiкова полiтика за кожним МСФО,
котрий допускае вибiр облiково'i полiтики, розкрива€ться
фiнансовоl звiтностi,

у

вiдповiдних роздiлах Примiток до

Твердх(ення про 8iдповiднiсть
Дана фiнансова звiтнiсть лiдготовпена вiдпов]дно до Мiжнародних стандартiв фiяансовоi
звiтностi, якi вюючають Мiжнароднi стандартИ бухrалтерсьхоrо облiку та jнтерпретацii, опублiко9анi
Радою з Мiжнародних стандартis фiнансово| iKoMiTeToM з iнтерпретацii Мiжнародноi фiнансовоi
звlтностl-

Викорхстання оцiнок i припущень
Пйготовка фiнаflсовоi звjтностi вимагае giд керiаflицтва оцiнок iприпущень, якl впливають на
вiдображення в звiт остi бум активiв iзобов'язань, та на розкриття iнформацiT про потенцiйli активи i
зобов'язання на дату складання звiту про фiнансовий стан, Факгичнi результати можуть вiдрlзнятися

вiд поточпих оцiнок. Цi оцiнки перiодично переrлядаються,

iy

разi необхiдностl

проведення

(ориryвань, Ta(i змiни виображаються складi
у
фirансових результатiв эа перiод, коли про них стао
вiдомо,

Функцiональна валюта i валюта представлення фiнансовоТ звiтностi
Компанiя веде cвoi бухгалтерськi 3аписи в укратнськiй гривнi, як тоaо вимагають Нацiональнi
сгандарти бухrалтерСького облiку. lрунтуючисЬ на економiчнiй сугi олерацiй i обставинах д]яльност},
Компанiя визначила украIнську гривню як функцiональну валюry. Виходячи з цього, операцii в iнших
валютах, анiж гривня, розглядаються я{ операцiI в iноземних вапютах.
Валютою представлення фiнансовоТзвiтностi також визначено гривню,

[|рипущення про функцiонування Компанij в найбли)хчому майбутньому
В найближчому майблньому на господарську дiяльнiсть Компанii чпнитиме вллив карантиннi

_

обмеження в зв'язку iз cov]D_1g та нестабiльнiсть економiки в краIнi, Державна пiдтри:r.лка, досвiд та
iс-горiя розвитку дозволяе чекати притоку rрошових KoUJT|B, Тому фiнансова эвirнiсть КомпанiI
пlдготовлена виходячи з припущення про П функцiонуванtlя в мбйбtтньому, яке припускао
реалiзацiю
акrивiв i виконання зобов'язань в ходi звичайноi дlяльностi
Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких кориryвань вiдображеhих сум активiв,
якi були б необхiднi, Якби Компанiя була неСлроможна продовжувiти свою дiяльнiсть в майЬутньому, i
якби вона реалlзовувала cBoI аrrиви не в ходi звичайноI дiяльностi,

_

Умови ведення дiяльностi в yKpaTHi

,

,

невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових

функцiонування може вплинли на розмiр приб}тку KoMnaнii,

i

нормативно-законодавчих умов

ocHoBHl принципи оБлlковоi полlтики
основнiзасоби

]

ocHoBHi засоби при лервiсноrу визнаннi вйображаються
_
первiсна вартiсrь основ]tих засобiв смадаеться з Bapтocтi ]x

в облitry ло перзiенiй Bapтocтi,
придбання, вмючаючи податки при
придбаннi, що не вiдl,!кодовуються KoMлaHi'i, а також витрати, пов'язанi з доставкою осtовних засобiв
та доведенням ix до стану, у яt<ому вони придатнiдля використання,
Kycoвi рiзницiта вiдсотки по банкiвським кредитам лри cTBopeHHi iпридбаннiосновних засобiв
капiталiзуються вiдповiдно до вимоr МСФО 23,
гliсля первiсцоrо визнання, ocHoBHi засоби вiдобра)(аються по собiвартосгl, за вирахуванням
наколиченого зносу та накопичених збиткiв вiд змеиц]ення корисностi.

J
J
]

J
J

J

J

Замiни та полiпцення, Koтpi суттово збiлы!ують сrрок

l
J
J

вiд вибуrrя iбалансовою вартiстю активу), включаються у звiт про сукулний дохiд за звiтний piK, в
якому актив був списаний,

Амортизацiя основних засобiв
Амортизацiю акlиву Компанiя розпочинаё, коли BiH стаё придатним для використання, тобто
коли BiH доставлециЙ до ,iсця розташування i приведений до cтatly, придатноrо до експлуатацii
способом, ви3наченим управлiнським персоналом- Нарахування амортизацiт розлочинаеться з мlсяця,
наступноaо за мiсяцем, в якому такий актив став доqгупним для використання.
Амортизачiя осtjовних засобiв нараховубться з використанням прямолiнiйного мётоду, Лля
груп основних засобiв застосовуються наступнiстроки корисноrо використання:
Меблj

З ро(и

Орпехнiка
lншiосновнiзасоби

l

ц]i

6 poкiв
5 poкiв

необоротнi матерiальнi акгиви

На об'окги калiтальних

З роки

aнвестицiй амортизацiя

перевищу0 строку використання основних засобiв,

не нарахо9уеться, Строк амортиэацii

не

3меrlшення корисностi апивiв
У вiдповiдностi до МСФО Зб (Змен!Jення корисностi активiв) Компанiя здiйснюе аналiз
Bapтocтi основних 3асобiв з точки зору зменUJення ix корисностi кожен раз, коли минувшi подiI або
змiна обставин вказу€, що вИшкодовування суми активу менцrе йоrо балансовоi вартоqгi, то
балансова Bapтicтb зменцуотьсЯ до вiдшкодованоi величини активу. Це змеhчJення являеться
збитком эiд знёl]iнення. При цьому вИчJкодовувана Bapтicтb активу дорiвнюa бiльшiй з двох величин:
чистiй цiнi рёалiзацii або цjнностi використання, Сума очiкуваноrо вiдLlJкодування визначаоться для
кожиоrо активу або, якцо це неможливо, мя одtlницi, цо генеруб грошовiзасоби.

Нематерiальнi акrиви
Нёматор:альliий актrв

J

(qентифi(ований,

J

активу в робочий стан

]

капiталiзуються, а

Списання основних засобiв вИбуваються при ]x вибt пi або у виладку, якцо в майбугньому не
очiку€ться отримання економjчних вигiд вiд викорисlання або вибуrrя даних активiв. Приблки або
збитки, що вивикли в Результатi списання активу (розрахованi як рiзниця мiж чистими надходженнями

J
J

слрби акrивiв,

витрати на поточне обслуговування i ремонти виобра)l€ються у складi витрат поточного перiоду,
Капjтальнi iнвеqrицjТ вкr]ючають витрати на будiвництво, реконструкцiю j придбаtlня основних
засобiв, Капhальнi iввестицii на дату балаarсу вiдображаються по собiвартостi з врахуванням будьяких накопичени, збиткiв вiд зменшення корисностl,

-

немонетарний актив, що не мае фiзичноI субстанчjl та може буги

Первiсна Bapтicтb нематерiальних акгивiв скгlадаеться з Bapтocтi ix придбання, вмючаючи
податки при придбаннi, цо не вiдt!кодовуються КомланiТ, а також будь-якi витрати по приведенню

мя

використання за призначен!lям.

АмортизацiЯ розпочинабтьсЯ з того моменту, коли даний актив стао доступвим для
ви(ористання, Амортизацjя припиняоться на бiльш ранию з двох дат: }la дату масифiкацil даноaо
активу я( призначенОго для продажу вiдповiдно дО МСФЗ 5 (Довrостроковi акгиви, призначевi для
продажу, i прилинена дiяльнiсfь) або на даry припинення йоrо використання, Використовуотьбя
прямолiнiйииЙ метод нарахуваннЯ амортизаq;Т нематерiальних акгивiв, Нарахування амортизацi]
розпочинаеться з мiсяця, наступноaо за мiсяцем, в якому нематерiальнiакгиви стали доступними для
використання.

Строк корисноrо використання для нематерiальних акrивiв

-до

20 poкiв,

Оренда
Оренда класифiкуеться як фiнансова, якцо вона лередбача€
та вигiд, пов'язаних з володiнням активом,

]

.

передачу пракгично Bcix ризикiв

На дату початку строку оренди орендатор визна€ фiнансову оренду в cвoix звiтах про

фiнансовий стан в якосli акlивiв та зобов'язань в сумах, цо дорiвнюють спраsемивiй BapTocTi майiа,
цо являOться предметом оренди, або Bapтocтi мi,{iмальних орендних платежiв (якщо ця сума нижча),
при цьому кожна з вказаних вартостеЙ визначаоться на дату початку орендних вiдносин. Будь-якi
первiснi лрямi витрати Компанil додаються до суми, визнаноТ в якосгi акrиву, Оренднi л;атежi
розподjляютьсЯ мЬк витратами на вИсотки та змен!.!енням 3обов'язань з оренди так, щоб досягнуrа

постiйна вiдсоткова ставка, котра hараховусться по несплаченим зобов'язанням, Капiталiзовънi
оренднi апиви амортизуються протягом меншоrо з двох перiодiв: очiкуваноrо строку корисноi
експлуатацiТ або строку оренди.

1

j
J

Оренда, при якiй орёндодавеqь зберiгаб значну частину ризикiв iвинагород вlд володlння
акrивом, масифiкуеться як операцiЙна, Плаlежi по о.ерацiйнiй орендi вiдносяться до складу поточllих
витрат орендатора та поточних доходiв орендодавця проrягом строку дii договору,

запаси
Г]ервiсна Bapтicтb запасiв включае Bci витрати на придбання, переробку та ншi витрати
необхiднiдля приведення запасiв в стан, придатний для використавня,
При списахнi запасiв у виробницlзо, продажу або iншому вибtггю, приймасться метод оцlнки

середньозважевот BapтocTi,

Пiсля первiсного визнання запаси оцiнюються по найменчJjй з двох величин: собiвартостi або

J

J

J
J
J

j

]

чистiй вартосrj реалiзацii,

Фiнансовi iхструменlи
Фiнансовi iHcтpyMoHTx
Компанiя визнае фiнансовi активи iфiнансовiзобов'язання в своому 3BiTi про фiнансовий стан
тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань, предметом яких е передача
прав на TaKi фiнаисовi iнструменти. Фiнансовi активи i зобов'язанвя визнаються на дату здiЙснешия
операцii,

Фiнансовl аNmчвч
Згiдно МСФО 39 (Фiнансовi iнструменти: визнання iоцiнка), фiнансовiактиви роцlляються на
наступнi чотири катёгорii,фlнансовl активи, якi лереоцlнюються за справедливою вартlстю через
приблок або збиfок; пози(и iдебiторська 3аборгованiсть; iнвестицiI, якi уrримуються до поrашення. !
фihаiсовi акrиви, призначенi дпя продажу, Первинне визнання фiнансових активiв здiйснюоться за

справедливою вартiстю, У виладlry, якщо придбанltя фit]ансових активiв не с iнвестицlсо, цо
переоqiню€ться за справедливою зартiстю через прибуток або збиток, справёдлива Bapтicтb
фiнансового активу збiльL!уеYься на витрати по операцii, прямо лов'язанiй з придбанням або випуском
цього фiнансового аlсивуКомпанiя класифiку€ фi!ансовi акrиви безпосередньо пiсля первинноaо визнання l переrлядае
встаlовлену масифiкацiю в (iH1,1i кожного фiнансовоrо ро(у.
Bci олерацiТ купiвлi або продажу фiнансових активiв на (стандартних умовах)) визнаються на
дату умадення угоди, тобто на дату, коли Компанiя бере на себе зобов'язанiя купити акrив, Операцii
купiвлa або продаry на (стандартних умовах)'
це купiвля або продаж фiнансових акгивiв, якi
вимаrають лостачання активу в строк, ветановлюваний за(онодавством або правилами, прийнятими

-

на певному ринку,

Дёбl по рська забореова н l с п ь
Дебiторська заборгованiсть _ цё непохiднi фiнансовi акгиви Компанil з фi{совавими платежами
або платежами, якi визначаться, цо не котируються на акгивному ринку,
Пiсля перэинноi оцiнки дебiторська заборrованiсть враховуються за амортизованою вартlстю з
використанням ефекгивноi процентноl сrазки за виключенням резерзу вiд энецiнення, Амортизована
Bapтicтb розраховуеться з урахуванням знижок або премiй, якi э|никли лри придбаннi, i вмючае
комiсiйнi, якj о невiд'емною частиною ефективноi сгавки вiдсотка, i витрати по здiйсненню операцii,
Доходи i витрати, якi виник;tють при лрипиненнi визнання акrиву у ф]нансовiй эвiтностi, при знецlненнl
i нарахуваннiамортизацii, визнаються в Звiтiпро сукупний дохiд,

Дебiторська заборlованiсть, TepMiH поlац]ення якоi бiльце дванадцяти мiсяцiв з дати
смадання фiнансовоТ звiтностi, включаеться до складу довгостроковоТ заборrованостi,
ВлродоФ( звiтноaо перiоду Компанiя не використала нiяких ф;нансових деривативiв,
процёнтних свопaв i форвардних коптракtiв мя змёншення валютних або процентних ризикiв,
З нац1 нён ня ф i'',a нсов u х а вm ч в iB
На кожну дату смадання фiнансовоi звiтностi Компанiя виэначае, чи вiдбулося знецjнення
фiнансовоrо активу або rрупи фiнансових активiв,
Дкmчвu, яхl арахо9уюmься за аморпuзованою варmiспю
Якщо iснують об'окгивнi свiдчення про лояву збитry вiд знецitення по дебiторськiй
заборгованостi, якi враховуються за амортизованою вартiстю, сума збитку оцiнюсться як рiэниця мiж
балансовою вартiстю активiв iпоточною вартiстю очiкуваних майблнiх грочJових потокiв (за винятком
майб}тнiх кредитних втрат, якi це не виникли), дисконтованих по первиннiй ефективнiй ставцi вИсотка
по фiнансово,tiу аrrиву (тобто по ефе{тивнiй ставцi вйсот{а, розрахованiй при лервинному визнаннi),
Балансова Bapтiclb активу повинна бли понижена або безпосерёдньо, або з ви(ористанням резерву,
Сума збитку визнаеться в звiтi про сукупний дохiд,
Якщо в подальший перiод оума збитку вiд знечiнення зменшуоться, i таке зменшення може
буги об'окгивно повtязане э подiсю, яка вiдбулася пiсля того, як були визhанi знецiнення, ранiше
визнаний збиток вiд знецiнёнвя вiдновлю€ться, Будь_яке подальtiJе вiдновлення збитку вiд знецiнення
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визнабться в звiтi про сукупний дохИ в такому об'омi, цоб балансова Bapтicтb активу не
перёвищувала амортизовану Bapтicтb цього акrиву на дату вiдновлення,
_ По дебiторськiй заборrоsаностi створюоться резерв пiд знецiнення в тому випадку, якцо tcнye
об'екrивне свИоцтво (наприклад, достовiрнiсrь неплатоспроможностi або iнцих ааrоивиi
фiнаясов;х
лруднень дебiтора) тоrо, цо Компанiя не отримае всiсуми, якi належать iй згiдно умовам постачання,
Балаrсова Bapтicтb дебiторськоi эаборгованостi зменtJJуеться за доломогою використання paxyllky
резерву, Знецiнеlriзаборrованостi припиняють визнаватися, якцо вони вважаються безнадiйними,'
Резерв на дебiторську заборгованiсгь нараховуоться шляхом аналiзу платоспроможностi
кожноrо окремого дебiтора,
Прилиненяя визнання фiнансових iHcтpyMeHTlB
Фiнансовl ахmчвч
Фiнансовий акrив (частина фiпансового активу або частина грули аналогiчних фiнансових
апивiв) припиняе враховуватися в балансl, якщо:
а, TepMiH дii прав !а отримання rрошових потокiв вiд активу закiнчився;
Ь, компанiЯ зберilао за собою право отримувати rроцJовi потоки вй активу, але прийняла на
себе зобов'язання пёРедати Тх повнiсrю без Важливоi затримки третiй cтopoнl;
с, Компанiя передала своТ права на отримання грошових потокiв вiд активу iабо (а) перёдала
Bcj важливi ризики i винагороди вiд активу, або (б) не передала, але i нб зберirЬi за собою,
Bcj вФ(ливi ризики i винагороди вiд акгиву, але передала контроль над даним активом,
Якщо Компанjя перёдала BcicBoT права на отримання rрошових потокiв вiд акгиву, i при цьому
не передала, але i не эбёрiгаО за собою, Bci ваr(ливi ризики i винаrороди вИ акrиву, а також не
передала контроль над активом, актив визнаоться в тому cтyneнi, в я(ому Компанiя лродовжуе свою
участь в акгивi, Участь, яка приймао форму гарантii ло переданому акrиву, виэнаеться по найменчJiй з
наступних величин: первиннiй балансоэiй Bapтocтi активу або максимальноl суми, виплата якоi може
захотiтися вiд КомпанiL

Якщо участь в активi приймао форму проданого i/або купленого опцiону (включаючи олцiон,
розрахунки по я(ому проводяться в чистiЙ cyмi) на акгив, який передаоться, сrупiнь участi Koмnaнii,
яка продовжуеться, _ це Bapтicтb активу, цо передаоться, який Компанiя може викупити, oкpiм виладку
з проданим опцiоном на продаж (опцiон (пуr)r), (включаючи опцiон, розрахунки по якому проводяться
в чистaй cyмi) по активу, якиЙ оцiнюоться за слраведливою вартiстю, В цьЬму виладку сryпlнь
участi
Ком_панiТ, яка продовЖубться, вимiрюеться Як наЙменша з двох величин: спра;едлива BapiicTb активу,
якиЙ передаоYься та цjна виконапня опцiону.
Фl нансов i зобов'я за н ня

Фiнансове зобов'язання лрипиняе визнаватися

анульоване, або TepMiH його дii закiнчився,

в

балансi, якцо зобов'язання погашене,

якщо iснуюче фi!ансове зобов'яэання замiнюёться iншим зобов'язанням перед тим же
кредитором, на вiдмiнiих умовах, або якщо умови iснуючого зобов'язання значно змiненl, така замiна
або змiни враховуються як лрилинення визнаRня первинrого зобов'язацня iпочаток визнання новоrо
зобов'язання, а рiзниця в балансовiй Bapтocтi визнаёться в звiтi про сукупний дохiд,
Гроцrовi кошти та ix еквiваленти
Грошовi коцти вкJrючаютD грошовi кошти на поточьих ра\унка,( КП (Днiпровська мунiципалыа
енергосервiсна компанiя) iB Kaci, Грошовимп еквiвалентами с лiквiднi iнвестицi], якi легко
конвертуються в певну кiль(iсть грошових коштiв, з термiнами оплати в три мiсяцi або менце,
щодо
яких .снуе незначний ризик в зм|нl]х Bapтocтl

Витрати за позиками
Витрати за позикамИ визнаються витратамИ того перiоду, в якому вони понесёнi, oKpiM витрат

на кsалiфiкованi активи, компанiя визнае виyрати за поэиками, що безпосередньо вlдносяться до
придбан я, 6удiзництва або виробництва квалiфiкова оrо активу, luляхом iх капiталiзацil, Iобто,
включення у Bapтicтb цього активу,
квалiфiкований актив, - це актив, пiдrотовка якоrо до передбачуваного використання або для
продажу обов'язково вимаrае значвого часу,
право на капiталiзацiю витрат за позиками зиникао при дотриманнi наступвих
умов:
а, виникли зитрати по даному активу, в якому вони понесенi
Ь, виними витрати за позиками

с, розпочалася робота, необхiдна дпя лiдaотовки активу.
витрати за лозиками пов'язанi з операцiйною дiяльнiстю КомпанiI, визнаються ви.rратами

перiоду, в якому вони понесенi,
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Оцiннi i потонцiйнi зобов'язання

з

Оцiннi зобов'язання, я{ зобов'язання,
невизначеним часом або сумою визнаються
КП (Днiпровсь(а мунiципальна енергосервiсна компанiя) коли о поточне зобов'язання, що виникJiо в
результатi минулоТ лодiТ, lия погашення якоrо, ймовiрно, буде лотрjбно вибуття pecypciв, lло втiлюють
в собi економiчнi вигоди, j можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання,
Сума, визиана як рёзерв, о якнайкрацою оцiнкою компенса[liТ, необхИно] для поrашення
поточного эобов'язання на дату балансу, яка враrовуе Bci ризики I невизначеностi, xapakтepнi для

даlлого зобов'язання.
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У випадках, коли сума резерву очiнюоться з використанням потокiв грошових коцлiв, якi, як
очiкуоться, будгь необхiднiмя поrачJення поточних зобов'язань, йоaо балансова Bapтicтb е поточною
вартiстю таких потокiв rрошових KoLlJTiB,

У випадках, копи можна очiкуваYй, що одна або ýci економiчнi вигоди, необхiднi для
вiдновлення суми резерву, будуrь вИчJкодованi третьою стороною, дебiторська заборrованjсть
аизна€ться як актив, якцо icнye факrична впевнеtiсть в тому, що таке вишкодування буде отримано, i
сума дебlторськоi заборrованостi можё бути достовlрно оцiнёна
Кредиторська заборrованiсть
Кредиторсь{а заборгованiсть вiдображаеться за собiвартiстю, яка е справёдливою вартiстю

компенсацiТ, яка ловинна б}ти передана в маЙбугньому за отриманiтовари, роботи, послуrи,

Заборгованiсть, TepMiH погац]ення якоI бiльt]Jе одного року вiд дати складання рiчноi
фiнансовоТ звiтностi або операцiйноrо циму, вiдноситься до складу довrостроковоi заборIозаностi.
Короткострокова кредиторська заборговаtiсть вмючае: торrову та iншу кредиторську заборгованiсть,
виплати працiвникам i зобов'яэання перед бюджетом, включаючи податок на додану Bapтlcтb,

Виплати пра.liвникам
Компанiя здiйснюо на користь своТх прачaвник]в вИрахування до Державного пенсiйного фонду
Украiни та до iнших фондiв соцiального сграхування. Здiйснення таких знескiв передбачае поточri
нарахування працедавцем таких BHeckiB, якi розраховуюlься як вiдсото( в;д заrальнот суми заробiтно:
плати,

У звiтi про сукупний дохИ витрати по таких внес{ах вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна
сума заробiтноi плати нараховуоться працiвниковi,

Оп€рацii

в iноземнiй валlотi

Фунlцiоl]альною валютою е yкpalнcbкa гривня,
ОперацiI в iноземнiй валютi вiдобра)l€ються у функцiональнiй валютi щляхом перерахунку
суми iноземноi валюти за обмiнним курсом, який дjб на даry здiйснення оflерацiI мiж функцiональноlа
валютою iпевною iноземною валютою. MoHeTapHi акгиви iзобов'яэання в iноземнiй валютl,
перераховуються в гривню за обмiнним курсом, якиЙ дiо на дату смадання фi]tансовоI звiтностi,
Фiнансовий результат вiд курсових рiзничь визнаеться в зв:тi лро суlqпний дохiд в тому перiодi, в
якому вони виникли.

Податок на прибуток
Податок на прибrrок - витрати э податку на лрибrгок язляють собою суму, цо смадаеться з
поточllого лодатку на прибуrок та вiдстроченого податку на приблок,
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Гlоточний подато( на прибуток - сума податку на прибуIок визначена на ocнoвi
оподатt(овуваного приблку за поточний pik. Оподатковуваний прибугок вiдрiзняеться вiд прибуlку,
вИображеноrо в зBiTi про сукулний дохiд, оскiльм до його сtФаду не включаються cTaTTi доходiв та
витрат, э котрих уrримуоться податок або Koтpi вИносяться на податковi витрати в iншl перiоди, а
також BiH не враховуе cTaTTi, з коYрих нit(оли не утримуеться лодаток або Koтpi нiколи не вiдносяться

ь

розмiр оподатковуваl{о.о, Hi облiкового прибyl,ry,
Основним при визнаннi активу е те, що його балансова Bapтicтb буде вiдшкодована у виглядl
економiчних вигИ, якi суб'6кт господарювання отримае в майбутнiх перiодах, Якщо балансова Bapтicтb
активу перевицуе його податкову базу, сума економiчних виrи, цо пiдлягае оподаткуванню,

ь
д

на податковi витрати, Поточна заборгованiсть Компанii з лодатку на прибуrок розраховуеться
використанням податкових ставок] що факlично дiють на дату балансу.

з

ВИстроченi податковi зобов'язання, як лравило, визнаються для Bcix оподатковуваних

тимчасових рiзниць, а вiдстроченl податковiакгиви враховуються з урахуванням ступеню впевненостi
в 1ому, що буде iснувати достатнiЙ оподатковуваниЙ дохИ, що дозволить реалi3увати тимчасовi
рiзницi, якi вИносяться до податкових витрат, Подiбнi податковi активи та зобов'язання не визнаються,
якцо тимчасовi рiзницi пов'язанi з rудвiлом або виникають внаслiдок первiсноIо визнання (o{piм
випадкiв об'еднахня пiдлриемств) iнщих аrrивiв та зобов'язаhь в рамках операцii1 цо не вплине Hi на

перевицить суму, яку дозволятиметься вираховувати

з

метою оподаткуваtlця, Така рiзниця

о
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тимчасовою рiззицею, що пiдлягао оподат{уванню, а 3обов'язання виплатити остаточнt податки на
прибугок у майб}тнiх пёрiодах е вЦстрочёним податковим зобов'язанням,
Вiдстроченi податковi аfiиви, що виникли по тимчасовим рiзницям, якi вiдtосяться до складу
податкозих витрат, визнаються лише в тому ступенi, в якому icнye ймозiрнiсть того, що виникне
достатяiЙ оподатковуваний прибуток, эа рахунок якого мож}ть бути використанi тимчасовi рlзницi i що
тимчасовi рiзницi будугь cтopнoвaHi в майбугньому.

Вr3нання доходiв
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Доходи вlд реалlзацl] робlт, послуг визнаю]ься, kоли lcнyc впевнечiсlь в тому, цо e{oFoм rF|
вигоди, якi витiкають з проведеноi операцii, будуть отриманi Комланiою, iоб'ем доходу може бли
достовiрно визначёний. Виручка оцiнюоться за справедливою вартlстю отриманоI винагороди, за
вирахуванням податку на доtqану Bapтicтb,
Доходи эа винятком вiдповiдних податкiв ви3наються в перiодi, коли локупцевi були яаданi
послуrи або вiдвантаженi товари
Доходи вiд реалiзацii активiв визнаються, коли переданi iсготцi ризиtи i винагороди, пов'язанi з
таким активом,

Вiдсотки визнаються на ocнoвi лропорцiйностi часу з реального доходу вiд акгиву,
Пiд виручкою маються ва увазi тiльки валовi надходження екоцомiчних вигод, що отриманlта
пiдлягають отриманню Компанlею на ]'] рахухок. Суми, отриманi вiд iмeнi Tpeтboj сторони TaKi як
податок з продажiв, податки на товари та послуги iподаток на долаиу Bapтicтb, нё о отримуваними

Компанiею е{ономiчними вигодами i не ведль до збiльшения капiталу. Тому вони виключаються з
виручки, Так само, при агенtських вiдносинах валовё збiльшен я еко!омiчних вигiд включае суми, цо
збираються вiд iмeнi принципала, якi не ведль до збiльшення капiталу Компанij, Суми, зlбранi вiд
iмeнi принLlипала, не е виручкою. Гlри цьому виручкою е сума комiсiйних винагород,

Цiльове фiнансування
Отримане цiльове фiнансуваяня визна€ться

Цiльове фiнансування капгальних iнвестицiй визнаоться доходом протягом перiоду
корисного використання вiдповiдних об'6кliв iнвестування (основних засобlв нематерiальних

активiв тоцо) пропорLliйно cyмi нарахованоТ амортизацii цих об'октiв.

Цiльове фiнансування для компенсацii витрат (збиткiв), яких зазнало пiдприемство,
визнаютьсядёбiторською заборгованiстю з одночасним визнанням доходу,
Витрати
Собiвартjсть реалiзованих послуг вiдображаеться одночасно з визнанням вlдловiдного доходу
lHUJi витрати визнаються за методом нарахуваliня i враховуються в перiодiiх визнання.

Операцii з пов'язаними особами
Виэначення пов'язаних oci6:
(а) економiчнi суб'окти, лрямо або побiчно коптрольованi Компанiою (дочiрня компанiя),
коlтролюючi Компанiю (головна хомланiя), або цо знаходяться з нею пiд эагальним
ко]lтролём (iнша дочiрня компанiя головно1 KoMnaHij);
{Ь) асочiйованi компанii]

{с) фiзичнi особи, якщо право голосу, цо валежить ним, в
впливати на ухвалюваннi Компанi€ю
вгливати на дlqльнlсть Компанl1,

]
]
]
--1

КомпанiТ лае мо)кливiсть
рiше,rня, а також члёни ix сiмей, якi побiчно мо){!ть

{d) керiвви{и Компанii, тобто особи здjйснюють ппанування, управлiння, контроль
]i сiмей;
(е) економiчнi суб'екrи, право голосу, в яких
дiяль1.1iсtю Компанi], а також члени

]

доходом протягом тих перiодiв, в яких були

зазнанi витрати, пов'язанi з виконанням умов цiльового фiнансування,

за

в значному об'емi належить керiвництву
Компанii або згаданим фiзичним особам,
Визнання КомпанiI пов'язаною особою здiйснюоться на звiтну дату,
Компанiя лриймас лоЛiтику слiзпрацa iЗ пов'язаllими особами без спецiальноrо цlнолворенвя
ОперацiI з пов'язаними особами прозодяться вимючно за принципом <справедливоI Bapтocтi> на
пiдставl договорiв з урахуванням iHтepeciв обох cтopiн,
ПодiТ пiсля дати

балансу

ПодiТ, якi вiдбулися лiсля дати балаllсу i до дати затвердження фiнансовил звlтlв до випуску l,
якi надають додат(ову iнформацiю щодо фiнансовоi звiтносra компанiI. вiдобрФ(аються у фiяансовiй

J
]

звiтностi, Подii, якi вiдбулися пjсля дати балансу iякi не впливають на фiнансову звiтtiсть KoMпaHii на
цю дату, розкриваються в примiтках до фiнансовот звiтностi, якщо Taki подii icToTHi,

Податок на додану Bapтicтb
Виручка, витратИ i актиsи визнаються За вирахуванням суми лодатку на додану Bapтlcтb, KpiM
випадкiв, коли:

]

а.

подаaох на додану вартiстю, що виник по покупqi аfiивiв або послуг, не вlдшкодову€ться
flодаткоаим органом, В цьому випадку податок яа додану Bapтjcтb визваоться як частина
витрат на придбання активу або частина cTaTTi витрат, залежно вiд обставин;
Ь, дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуваняям суми податку
на додану BapTicтb;
с, чиста сума податку на додану Bapтicтb, що вiдLUкодовуaтьсс податковим органом або
сплачувана Йоцу, включаоться в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в
звiтi про фiвансовий стан,

J
]

J

сезоннiсть
перiод ро{у нё впливас на попит на послуrи l, вiдпов,дно, на порядок визнанчс до/одlв -а

витрат,

]

4.

нЕмАтЕрlАльнlАктиви
Нематерiальнi акrизи KoмnaHiT класифiкуються

]

проrрамнё эабезпечення та лiцензil,

J
]

за

наступrlими масами: комп'ютерне

Рух нематерiапь!их акrивiв за 2019-2020 роки можна представити насryпиим чином|
На 1 сiчня звiтно.о

2020

роrу
12

42

(35)

(2з)

7

''9

7

,:

n]

(1з]

2 556

7

2 600
(42)

42
(з5)

2 55а

7

Чиста балансоба Eapncтb

]

Чиста баланФвз вартiсrь

la

початов року

Пе9еоцiнка Iпорsiсна варт]с.ь)

,":

Вибупя (п9рзЬа вартiФь)

]

поремiuФння та реиасифiкацl
АмортизаФOнi вiдрахування
Перёофнtа (наrопич9ний знос)
ВиOуrт, (накопичений знос)

]

ПёремiU€ння

]

та ре(ласифlкацii

Чrста балансова вартlсъ аа З1 .рудяя
На 31 rрудня звiтаоrо року

]
Чиста балаясова Bapтlcтb

]

5.

МАЙНО ТА ОБЛАДИАННЯ
ocHoBHi засобч
Рух основних засобiв KoMnaHiI за 2020 piK наведено в таблицi:
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зАпАси
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Запаси КомпанiI станом З1 rрудня можна представити llаступним чином:

м

]

J

Рsзульlати poбiт з пiдвищення ои€р.о€фепивноФi

]
]

2020

за Зl .рудня 2919

2.ю з03

99 306

4

з
248 з10

]

J

З1 rр_удня

99 з06

Згiдно Контракту на пiдвищення ёнерrоефективностl Nа01-07/КП, укладеного О7 травня 2018
(АлКЕ lНШААТ САнАЙl вЕ ТИДЖАРЕТ) (перейменоване
в "АКЕЛlК ГРУП), в 2020 роцi Компанiою одержанi результати робaт в cyмi 148 997 тис.грн,, якi в
подальшому будуть переданi мiськiЙ владi м Днiпро,
року iз Вiдкритим Акцiонерним Товариством

До результатiв робiт з пiдвищення енергоефективностi включенi витрати з авторського та

технiчного нагляду виконання проектiв в cyмi4 745 тис грн,

7.

торгlвЕльнАдЕБIторськАзАБорговАнlсть
Торгiвельна дебiторська заборrованiсть Компан i стаиом !а 31 aрудня складалася

l

I]a 31

rрудня

2020

з:

rа З1 rрудяя 2019

Поточlа дебiторська заборrованiФь

]
]

Резерв сумвiвних борr в

Вiдсотки на торгiвельну дебiторську заборrованiсть не нараховуються. Розподiл дебiторськоi
заборгованостi по стро(ам вепогашення мао наступний виглядi

]

l

)

Вiд З0

д.60

дN

в

Вiд 60 до 90дн в

]
8.

)

дЕБlторськд зАБорговднlсть по розрдхункАм з БюджЕтом
Дебгорська заборгованiсть KoMnaнii станом на 31 грудня:

-,]

Подато{

з

доходiв фВичllих осiб

едфний соцiальний внесок
Подато* на додану Bapтicrb

:

16;о5

з7 698

16 60s

9. Авднси постАчдльникАм lндрдховАнl доходи
Аванси постачальникам та нарахованiдоходи Компаlii станом ча З1 грудшri

49

Аванс Виконавць робЬ з пИвищёння

€нергоёфепивнооi
07 05.18р

контрап м01-07/кп вiд

71Еб
т 2з5

47

10. грошовl кошти тА

Тх

ЕквlвАлЕнти

Станом на З1 грудня гредставленl в наступному виглядi
на ]1 rрудня
ПоточN] рахуяl(и в

11.

бан(ах

2020

на 31 rрудня 2019

зlз

60 ЕЕ8

57 31з

60 888

57

доходи мАЙБутнlх пЕрlодlв
Доходи майблнiх перiодiв станом на 31 грудня:
на 31 rрудня

2020

sа Зl rрудня 2019

Роботи з авторськоrо та техliчноrо наrляду виконання
проепiв з пивицsRня енерlффопивноФi

4f45
Доходи по розрахункам за роботи з авторського та технiчного ,lагляду зиконання npoeкTiв з
пiдвицення енергоефективностi будуть включенi до доходiв на дату лередачi робiт мiсьiiй впадi
м,Днiпро.

12. випущЕниЙ кАпlтАл
Станом на З1 .рудня 2020 року випущений та зареестрований статугний капiтал належить
0диному учасиикУ _ днlпровськА мlськА рмА, Код еДРПОУ 26510514, Kpaiнa реэиденства:
ykpaiнa, Статутний капiтал сплачений своочасно та в повному
обсязi,
Учасник мае право отримуsати дивiденди, якi оголошено при розподiлi чистого прибуrку.
В 2020 роцi стат)'твий капhал эбiльчJено на б 065 тис.грн, з яких з 5о7 тис,грн, BHeceHi
грошовими коштами, 2 558 тис,гри. - нематерiальними активами,

Протягом

2020 року були зиплаченi дивiденди в cyмi 4 О72

та HapaXoBaHi дивiденди в cyмi 4 000 тис,грн,

13. додАтковиЙ кАп|тАл
Додатковий капiтал Компанii станом на 31 грудня:

Дфцjнrа псоборотних апrвis
Додаltово вgадение iапiтэл
Боэоматно отриsанз майно

;

а7

57

87

,l4. довгостроковд зАБорговАнlсть
ДовIострокова заборaованiсть KoMnaнii ставом на З1 грудня]

тис.грн,

_J

_J
_]

J
_]

3аборгованiсгь за лозиками банкаii

з12 656

170 768

з12 656

170 768

Компанiя мао довrострокову заборrованiсть за кредитним договором, умаденим 13 грудня
2013 року iз европейським Банком РеконструкцiТ та Розвитку, в cyмi 9 000 тис_евро. Протяrоi, 2018_
2020 poкiв за дапим Договором одержана позика в cyмi 10 000 тис,овро,
Заборгованiсть 3а кредитним договором, lло пiдлягае погашенню протягом 2021 року, показана
в складi ПоточноI заборгованоqтi эа довгостроковими зобов'язаннями в cyмi И 740 тис,грн, (1 000
тпс.овро),

,l5. торгlвЕльнА крЕдиторськА зАБорговднlсть
Торriвельна кредиторська заборгованiсть Компанii ва З1 rрудня становила:

_]

llа 31 rруднi 2019

_]

Крдиторська 3вборrованiсrь В9коназця робiт з пИвицеffiя
оворгоофsпиsностi. Конtрэкr N9O1Ф7/КП вh 07,05,18р

_]
_]
_]

з0 зOз

з0 з03

16. lншl зАБЕзпЕчЕния
Забезпечення на оплату вiдпусток в 2020 роцi Hapaxoвaнi в cyмi 158 тис,грн.

l7.

lншl поточнl зоБов,язАння
lиц]i поточнi зобов'язання Комланii на 31 грудня:

:]
АmнсJl отриilанi вИ покупцiв

_]
_]
_-]

податок з доходь Фiзичних осiб
ВИрахувавнл яа соцiальне сrрахування

Зарплата та винаrороди

3обов'язання за oтpgмaнi необоротяi апиви
HapaxoвaBi вiдсотки по кредитY

_l
18,

_]

доходи
Доходи Комланii протягом звiтних перiодiв, якiзакiнчилися 31 грудня, були наступними|
2019

:]
--!
tJ

ЛохИ вИ реалiзацil роб]т, iослуl

30

Курсова рiзниця вiд перерахунку iноземвоr валюти
АмоDтизац]я бФоплатно одер)kаних аrгивiв

18 697

,n oua

Цiльоýо фiиансуванвя
Компенсацiя сYдовоrо збору

10 9Е5

10 668

Вйсотхи fiа залиUJок коцлiв на рахунку

*-]

2020

30
19

50

49

29 186

37 803

l9.

витрАти
Витрати Компанii протягом звiтвих перiодiв,

за(iнчипися 31 грудня, були наступOими:

Курсова рiзвиця вй перерахунку iнo3eмHo] валlоти
Витрати на заро6rну плэту
Подат(и та эбори iз заробiпоiллати
Вiдсотки за кредитом

ОБРР

Дмортизацiйнi зИрахувавня

J
-]

)

tl

lнформацiйNо_(онсультацiйн]

послуrи

]
*]
]

I

-l

-t

J

-t
_.J

-J

,12

7 597

71 196

21в2

46т,в
4 58з

з 049
бэ0

11262

710

89
742

198

180

961

Послуrи баякis iз розрахунково{асовоlо обспуlовуýаивя
правове вhшкодування по розрахузкам ь еБРР

,:

992
158

]00

42

16 9з5

88 41з

20. подАток нА приБуток
Став<а податку на прибуrок визначена на piвHi 18%,
Компонеятами витрат з подаIку на приб}ток для KoMлaHi'l були:
20,!9

-J

)

2020

19

111

\
)

2019

Поточний подато( на приЪлок
Кориryваяня на зменфння (збiльщеннi) вИсrрочених iодаткових

1 872

Витрати з податху на прябуrок

,1

2020

в72

21. розрАхунки з пов,язАними осоБАми

В 2020 року учаснику - ДНlПРОВСЬКА MlcbKA РМА HapaХoBani дивiденди в cyMi 4

тис,грн, та виплаченiдивiденди в cyмi4 072 тис-грн,

000

22. ФАктичнl тА потýнцlЙнl ФlнАнсовl зоБов,язАння
Податкова система
На даний момёнт в yKpajнi дiб Г|одатковий кодекс, Даний нормативний документ повнiстю
змiнив принцип нарахування податку на прибуrок та BHic значнi змiви до норм, якi реryлюють
справляння iнших податкiв та обов'язкових платежiв, З 1-го сiчня 2015 року до Податкового кодексу
були BHeceHi з!ачнi змiни, зокрема цодо привципiв нарахування податку на прибуток та
запровадженNя системи електронноФ адмiнiстрування ПДВ.
Податки та нарахуваllня, ч]о сплачуються Компанiою, включають лодаток на додану Bapтicтb,
податок на приблок, нарахування на фонд заробiтноi плати, а також iнmi податки iзбори, Також
наявна рiзнополярна судова практика щодо багатьох питань, якi виникають в процесiоподаткування,

lснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм серед дёржавних органiв (напримад,
податковоi адмiнiстрацil i 1-1 iнспекцiй), що вимикао загальну невизначенlсть lстворюо пiдстави длс
конфлiктних ситуацiй, Правильнiсть складаяня податкових декларацiй, а Taкot{ iнцJi питання
дотримаl]ня законодавства (наприклад, питання митного оформлення i валютного реryлювання),
пИлягають перевiрцi iвивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому лорядку
уповноваженi накладати штрафи i пенi в значних о6'6мах, Перерахованi чинники визначають
наявнiсть в УкраIнi податкових ризикiв значно сtгггевlшиr, нiж lснують в краIнах з розвиненiшою
податковою системою,

Юридичнi зобов'язання
В ходi звичайноi дiяльностi Компанiя не мао справ з судовими позовами i претёнзiями

2з. чинники ФlиАнсових ризикlв
Чинники фiнансових ризикiв
ocHoBHi фiнансовi зобов'язання Компанii включають банкiвсьfi кредити. В{азанi фiнансовi
зобов'язання призначёнi, гоповним чином, для забезпечення фiнансування дiяльflостi Комланi'i.
Компанiя маё рiзнi фiнансовi активи, якi виникають бёзпосередньо в ходi господарськоТ дiяльностi
компанil.

в будь-яких операцiях з використавням похИних фiнансових
Загальна програма управлiння ризиками налравлена на вiдстежування диr.амiки
фiнансовоaо ринку Украiни i змеяшення йоrо потенцiйного неrативного впливу на результати
Компанiя rlе приймала участi

iHcTpyMeHTiB,

дiяльностi КомпанiL

В процесi cвool дiяльностi Компанiя fliдляга€ впливу рiзних фiнансових ризикiв, Компанiя
придiляё особливу уваrу непередбачуваностi фiнансових ринldв iMao на MeTi звести до MiHiMyMy ix
неrативнi наслiдки для результатiв дiяльностi Компанii, ocHoBHi цjлiуправлiння фiнансовими ризиками
- визначити лiмiти ризикiв i встановити {онтроль над тим, щоб цi пiмiти не перевпщувалися, Метою
управлiння операцiйними i юридичними ризиками е забезпечення нале)(ного функцiонування
BHyгpi[UHix процедур i полiтики, направлених на приведення цих ризикlв до MiHiмyмy,
Управлiння капiталом
Комланiя розaлядао пози(овi засоби iвласний хапiтал як ocHoBHi джерела формування
фiнансових pecypciв, Завданнями управлiння капiталом е: забезпечення здатностi Компанii
продовжувати функцiонувати як пiдприомство, цо постiйно дiо, з метою отримання приблкiв, а також
забезпечення фiнансування операцiйних потре6, капiталовмадень i стратегiТ розвитку Компаиil.
Гlолiтика КомпанiТ по улравлiнню капiталом направлена на забезпеченхя i пiдтримку йоrо оптимальпоi
струкгури з метою зменшення сукупних витрат по залученню {апiталу iзабезпеченню гнучкостi
досгупу Компанiт до риrкiв капiталу.

Валютний ризик
Валютний ризик - це ризик того, що Bapтicтb фiнансових iHcTpyMeHTiB коливатиметься через
змiни rypciв обмiну, За 2019 року курс еВРО коливався в коридорi, нижня межа якого становила 26,41
rрн,/еВРО, а верхня - З4,74 rрн,/еВРО. 3начнi коливання Kypciв влливають на розмiр приб}тку
Компанli, оскiльки значна кiлькiсть операцiй проводиться в iноземнiй валютl
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Обчислення фiнансових коефiцi€нтaв
cтaнo]tl на з1 грудня 2о2о року

3гiдно Кредитного доrовору iз европейським Банком Рековструкцii та Розвитку
вiд 13,12.13р., операцiйний номер 41200 (далi- Кредитний договiр) в новiй редакцii вiд
борry розраховуоться як
26 лютоrо 2019 року Коефiцiент обслуговування
,12
послiдовних мiсяцiв станом на
спiввИноUJення вiльних rроLчових потокiв за
31,12.20р, до витрат з обслуговування борry за 12 послiдовних мiсяцiв станом на
31.12.20р.

Вiльнi гроt!овi потоки Комунальноrо пiдприемства "Днiпровська мунiципальна
енерrосервiсна компанiя" Днiпровськоi Micbкoi ради Иалi - Пiдприемство) за 2020 piк
розраховуються як сума доходу вiд операцiйноI дiяльностi та становлять:
,14
752 тис.грн. = 3 507 тис.грв. - 17 тис,rрн. + 11 262 тис.грн.

Витрати з обслуrовування борry (Hapaxoвaнi вiдсотки по кредиry) за 2020 piк
11 262 тис.грн.

-

Коефiцiенm обслуаовування бореу = 14 752 / 11 262 = 1,3
,1,3,
tцо € бiльшим за
Коефiцiент обслуrовування борry на 31,12.20р. скпадае
нормативне значення, вотановлене абз,<а> статri 5.12 Кредитного договору на piBHi
1"1.

Станом на 31.12,2020 року оборотнi акrиви Пiдприемства (рядок 1195 Бапансу)

без урахування кредитних KotlTiB, одержаних за Кредитним договором

iз

европейським Банком Реконструкцii та Розвитку, складають 38 936 тис,грв., поточнi
зобов'язання (рядок 1695 Балансу) без урахування заборгованостi за Кредитним
договором iз европейським Банком Реконструкцii та Розвитку - 30..303 тис,грн.
Коефiцiент поточноI лiквiдностi (коефiцiонт покриття) обчислений як спiввiдночJення
,1,3,
оборотних акгивiв до поточних зобов'язань дорiвнюе
що вiдповiдас вимогам
абз,(Ь) cTaTTi 5,12 Кредитного договору, згhно якоi нормативне значення
встановлене на piBнi 1,1,

КоефiцiоNm поmочноi пiквiOноспi (коефiцi€нm

покрчmmя) = З8 936 / З0 303 = 1,3

