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Аудиторський висновок
(Звіт незалежного аудитора)
про фінансову звітність Публічного акціонерного товариства
«ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» за 2016 рік
Ми, незалежна Аудиторська компанія “ВАРІАНТА” (далі за текстом – “ми”, або
“аудитори”), на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №3556, виданого за рішенням
Аудиторської палати України від 31 березня 2005 року за № 147/3 та договору на
проведення аудиту № А 14/2016 від 21 лютого 2017 року, з 24 лютого 2017 р. по 17 березня
2017 р., провели аудит Балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2016 р. та
Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) за 2016 р., Звіту про рух
грошових коштів за 2016 р., Звіту про власний капітал станом на 31 грудня 2016 р. та за
2016 р. Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», а також
стислий виклад суттєвих облікових політик та іншої пояснювальної інформації (далі —
«фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансовий звіт
Керівництво компанії несе відповідальність за складання і достовірне
подання цієї фінансової звітності згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової
звітності, які мають відношення до складання зазначеної фінансової звітності, та за такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог,
а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо
сум і розкриття у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора,
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства
або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання
фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам,
а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової
політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку
загального подання фінансового звіту.
Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для
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висловлення нашої думки.
Висловлення думки: Думка немодифікована
На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» на 31
грудня 2016 р., її фінансові результати і рух грошових коштів та власний капітал за рік, що
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
До цього висновку додається наступна інформація:
Звіт про сукупні доходи
Звіт про фінансовий стан
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про зміни у власному капіталі
Примітки до фінансової звітності

Директор
ТОВ „ВАРІАНТА”
Голубка Я.В. ________________
(сертифікат Серія А № 005892
виданий згідно рішення АПУ №143 від 17.01.05 р.,
продовжено згідно рішення АПУ № 307/3 29.01.2015р. до 29.01.2020 р.)
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежних аудиторів, що містяться в
представленому Висновку незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва
Публічного акціонерного товариства "Закарпаттяобленерго" (далі - Компанія) і зазначених незалежних
аудиторів, стосовно фінансової звітності Компанії.
Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що відображає достовірно, в усіх
суттєвих аспектах, фінансове становище Компанії станом на 31 грудня 2016, її фінансові результати за за 2016
рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").
У процесі підготовки фінансової звітності керівництво Компанії відповідає за :
-

Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
Застосування обґрунтованих оцінок і допущень;
Дотримання відповідних МСФЗ й розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової
звітності;
Підготовку фінансової звітності виходячи з допущення, що Компанія буде продовжувати свою
діяльність у найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.

Керівництво також несе відповідальність за :
-

Розробку, впровадження й забезпечення функціонування ефективної й надійної системи внутрішнього
контролю;
Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім
ступенем точності інформацію про фінансове становище Компанії та забезпечити відповідність
фінансової звітності вимогам МСФЗ;
Вживання заходів, у межах своєї компетенції, для забезпечення збереження активів Компанії;
Запобігання й виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

______________________________________________
(Підпис)

______________________________________________
(Підпис)

Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.І.Б.)

Головний бухгалтер / Ванюшкін О.Є.
(Посада / П.І.Б.)

М.П.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Примітки

2016

2015

1 859 816
(1 935 716)

1 340 080
(1 257 391)
82 689

Чистий дохід від реалізації
Собівартість реалізації
Валовий прибуток
Валовий збиток

7
8

Інші доходи
Загальні та адміністративні витрати
Інші витрати
Операційний прибуток
Операційний збиток

9
10
9

Фінансові доходи
Фінансові витрати
Прибуток (збиток) до оподаткування

11
11

(5 142)
(66 443)

(4 961)
105 234

Витрати з податку на прибуток
Чистий прибуток (збиток) за період

12

(21 676)
(88 119)

(35 173)
70 061

(88 119)

795 974
795 974
866 035

(0,71)

0,56

(75 900)
76 793
(27 313)
(21 974)
110 195

(61 301)

Інший сукупний дохід
Переоцінка основних засобів
Інший сукупний дохід, після оподаткування
Сукупний дохід за період, після оподаткування
Прибуток на акцію:
Базовий та понижений

83 335
(37 612)
(31 124)

19

______________________________________________
(Підпис)

______________________________________________
(Підпис)

Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.І.Б.)

Головний бухгалтер / Ванюшкін О.Є.
(Посада / П.І.Б.)

М.П.

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Примітки

31.12.2016

31.12.2015

1509462
2915
15754
390
71
1528592

1640480
2285
13206
311
65
1656347

31006

4952
10597
408909

27816
280610
93
14346
4487
23421
350773

1937501

2007120

19
20

31151
1671789
(277377)
1425563

31151
1681699
(129002)
1583848

21
22
13

184164

186842

184164

186842

49800
5416
8181
82487
181890
327774

27800
4941
26825
46448
130416
236430

1937501

2007120

АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Відстрочені податкові активи
Довгострокові фінансові інвестиції
Оборотні активи
Запаси
Торгова та інша дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з бюджетом
Авансові платежі
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інші оборотні активи

13
14
12

15
16

7231
17
18

РАЗОМ AКТИВИ
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капітал
Акціонерний капітал
Інші компоненти капіталу
Нерозподілений прибуток
Довгострокові зобов'язання
Довгострокові фінансові зобов’язання
Резерви
Відстрочені податкові зобов’язання
Поточні зобов'язання
Відсоткові кредити та позики
Резерви
Кредиторська заборгованість з бюджетом
Зобов’язання з податку на прибуток
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Аванси отримані
РАЗОМ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

23
22
24
25

______________________________________________
(Підпис)

______________________________________________
(Підпис)

Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.І.Б.)

Головний бухгалтер / Ванюшкін О.Є.
(Посада / П.І.Б.)

М.П.
Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Операційна діяльність
Грошові надходження від клієнтів
Отримані відсотки
Отримані штрафи, пені
Грошові платежі постачальникам
Грошові платежі працівникам
Сплачений податок на прибуток
Відрахування на соціальні заходи
Сплачені інші податки і збори
Інші надходження
Інші витрачання
Чисті потоки грошових коштів від операційної діяльності
Інвестиційна діяльність
Надходження від продажу необоротних активів
Отримані дивіденди
Придбання необоротних активів
Інші надходження
Інші витрачання
Чисті потоки грошових коштів, використані в інвестиційній
діяльності
Фінансова діяльність
Отримані позики
Погашення позик
Поступлення від нарахованих відсотків по рахунках в банках
Сплачені дивіденди
Сплачені відсотки
Інші платежі
Чисті потоки грошових коштів, використані в фінансовій
діяльності
Чистий приріст грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Вплив змін валютних коштів
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

2016

2015

2218461
122
5355
(1713817)
(173941)
(55810)
(47114)
(106995)
130487
(41232)
215516

1619262
79
4444
(1098559)
(128145)
(2508)
(59792)
(105224)
165238
(26134)
368601

1351
(193033)
-

858
(138212)
27549
(198835)

(191682)

(308640)

733650
(711650)

420450
(438650)

(35633)

(24127)

(10067)

(18372)

(23700)

(60699)

134
4487
331
4952

(738)
4628
597
4487

______________________________________________
(Підпис)

______________________________________________
(Підпис)

Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.І.Б.)

Головний бухгалтер / Ванюшкін О.Є.
(Посада / П.І.Б.)

М.П.

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Станом на 31 грудня 2015
Виправлення помилок
Дооцінка основних засобів
Чистий прибуток за період
Виплата дивідендів
Інший сукупний дохід
Перенесення амортизації
Амортизація об'єктів державної власності
Поповнення фонду розвитку виробництва
Поповнення резервного капіталу
Інші зміни в капіталі
Станом на 31 грудня 2016

Статутний
капітал
31 151
-

Фонд переоцінки
активів
1 639 397
-

Інший додатковий
капітал
42 302
-

Нерозподілени
й прибуток
(128 486)
(516)
(88 119)
(70 061)

31 151

(5 825)
1 633 572

(4085)
38 217

9 805
(277 377)

______________________________________________
(Підпис)

______________________________________________
(Підпис)

Генеральний директор /Петров В.В.
(Посада / П.І.Б.)

Головний бухгалтер / Ванюшкін О.Є.
(Посада / П.І.Б.)

Разом
1 584 364
(516)
(88 119)
(70 061)
(105)
1 425 563

Цю фінансову звітність слід розглядати разом з доданими примітками, які становлять її невід'ємну частину.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
1. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності
ПАТ "Закарпаттяобленерго" засновано у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до Указу
Президента України від 04.04.95р. "Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України"
№282/95.
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.2004 рок №794 пакет акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» в
частині, що належить державі передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».
До складу ПАТ «Закарпаттяобленрго» входять 59 структурних підрозділів, в тому числі 14 районів електричних
мереж (до складу Ужгородського МРЕМ Входять Ужгородська та Оноківська ГЕС), Теребле-Рікська ГЕС,
пансіонат «Енергетик».
Юридична адреса Компанії: 89412,Закарпатська область, Ужгородський район, с. Оноківці, вул. Головна, 57.
Основною діяльністю Компанії є передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами
та постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
2. Умови функціонування Компанії в Україні
Після 2013-2015 років політичної та економічної нестабільності , протягом року 2016 р., на нашу думку
знизилися, системні ризики для українського фінансового сектору, макроекономічне середовище, як зовнішнє,
так і внутрішнє, було сприятливе. В 2016 році економіка вперше продемонструвала ознаки відновлення, зокрема:
відновилося зростання ВВП, інфляція була контрольованою і в межах цільового орієнтира Національного банку,
значно скоротилися збитки банківського і корпоративного секторів.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберегло прогноз зростання економіки України у 2017 році на
рівні 2,5% і прогноз зростання за підсумками поточного року на рівні 1,1%. Міжнародний валютний фонд
оновив економічний прогноз для України на 2017 рік. Очікується, що економіка України покаже зростання в
2,5% (попередній прогноз був на рівні – 1,5%), а інфляція до кінця 2017-го становитиме 8,5 % (попередній
прогноз був на рівні – 13%). При цьому зовнішній борг спрогнозований на рівні 136,3% ВВП (попередній
прогноз був на рівні – 141,3%), а дефіцит зведеного бюджету (з урахуванням держпідприємств) виявиться на
рівні 4,4% (попередній прогноз був на рівні 3,7%).
За офіційними даними, в третьому кварталі 2016 року реальний ВВП України зріс більш, ніж очікувалося – на
2% проти прогнозних 1,6%, за рахунок зростання інвестицій, що і стало ключовим фактором для відновлення
економіки.
Подальші зміни економічної ситуації в країні можуть суттєво відрізнятися від прогнозної оцінки. Незважаючи на
вищеперерахованих факторів , немає підстав до зміни прогнозів чи стратегії Компанії.
3. Основи підготовки фінансових звітів
3.1. Заява про відповідність
Фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ"),
затвердженими Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ("РМСБО"), а також тлумаченнями,
випущеними Комітентом із Тлумачень міжнародної фінансової звітності ("КТМФЗ").
3.2. Основа подання інформації
Фінансова звітність Компанії складена на основі принципів нарахування та історичної собівартості. Випадки
відхилення від указаних принципів розкриваються у відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
На практиці сутність операцій та інших обставин і подій не завжди відповідає тому, що витікає з їх юридичної
форми. Компанія організувала та здійснює облік та відображає господарські операції та інші події не тільки
згідно їх юридичної форми, але згідно з їх змістом та економічною сутністю.
3.3. Функціональна валюта та валюта представлення
Функціональною валютою Компанії є українська гривня, що є валютою середовища, в якому здійснюються
основні господарські операції. Українська гривня не є повністю конвертованою валютою за межами території
України. Фінансову звітність складено в тисячах гривень з заокругленням до десятих, якщо окремо не зазначено
інше.
3.4. Суттєві судження, облікові оцінки та припущення керівництва
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії суджень та здійснення оцінок і
припущень, які впливають на застосування облікової політики та суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, які
визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання.
Облікові оцінки та припущення
Оцінки та припущення керівництва базуються на інформації, яка доступна на дату складання фінансової
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки та припущення періодично
переглядаються і, в разі необхідності коригувань, такі коригування відображаються у складі фінансових
результатів за той період, в якому про них стало відомо. Інформацію про найбільш суттєві облікові оцінки та
припущення керівництва Компанії наведено нижче.
Справедлива вартість фінансових інструментів
У випадках, коли справедлива вартість фінансових інструментів та фінансових зобов’язань, що визнаються в
звіті про фінансовий стан, не може бути визначена на основі даних активних ринків, вона визначається з
використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтованих грошових потоків. У якості вхідних даних для
цих моделей за можливості використовується інформація з ринків, що мають інформацію для спостережень,
проте у тих випадках, коли така практична можливість відсутня, необхідним є певна доля судження для
встановлення справедливої вартості. Судження включають врахування таких вхідних даних як ризик ліквідності,
кредитний ризик та волатильність. Зміни в припущеннях відносно факторів можуть спричинити вплив на
справедливу вартість фінансових інструментів, що відображені у фінансовій звітності.
Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості
Резерв на зниження вартості дебіторської заборгованості створюється виходячи з оцінки Компанією
платоспроможності конкретних дебіторів. Якщо відбувається погіршення платоспроможності якого-небудь із
великих дебіторів або фактичні збитки від невиконання зобов'язань боржниками перевищують оцінки Компанії,
фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Нарахування (та відновлення) резерву на
зниження вартості дебіторської заборгованості можуть бути істотними.
Резерв оплати відпусток
Резерв оплати відпусток створюється виходячи з оцінки Компанією витрат пов’язаних з наявністю
невикористаних відпусток персоналом. Якщо персонал не використовує передбачені законодавством відпустки,
то фактичні витрати від настання зобов’язань Компанії по оплаті відпусток можуть перевищувати оцінки.
Нарахування та використання резерву відпусток може бути істотним та відрізнятися від попередніх оцінок.
Резерв оплати штрафних санкцій
Резерв оплати штрафних санкцій створюється виходячи з оцінки Компанією витрат пов’язаних з оплатою
штрафних санкцій за договором реструктуризації заборгованості перед ДП "Енергоринок", а також відповідних
судових рішень. Компанія може відхилятися від графіку виплати штрафних санкцій або розпочати оскарження їх
у суді, тому фактичні витрати від настання зобов’язань Компанії по оплаті штрафних санкцій можуть
перевищувати оцінки. Нарахування та використання резерву оплати штрафних санкцій може бути істотним та
відрізнятися від попередніх оцінок.
Податки
Стосовно інтерпретації складного податкового законодавства, а також сум та термінів отримання майбутнього
оподатковуваного доходу існує невизначеність. З урахуванням довгострокового характеру операцій Компанії та
складності договірних умов, різниця, що виникає між фактичними результатами та прийнятими припущеннями,
або майбутні зміни таких припущень можуть призвести до суттєвих коригувань у вже відображених сумах
доходів та витрат з податку на прибуток. Компанія не створює резервів спираючись на обґрунтовані
припущення. Відстрочені податкові активи визнаються по усім невикористаним податковим збиткам у тій мірі, в
якій ймовірно отримання оподаткованого прибутку в рахунок якого можуть бути зараховані податкові збитки.
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(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Необхідні суттєві припущення керівництва стосовно очікуваних величин оподаткованого прибутку, термінів
його отримання та стратегії податкового планування для визначення суми відстрочених податкових активів.
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва Компанії суджень та здійснення оцінок і
припущень, які впливають на застосування облікової політики та суми активів, зобов'язань, доходів та витрат, які
визнані у фінансовій звітності, а також на розкриття інформації про умовні активи та зобов'язання.
Припущення щодо функціонування Компанії у найближчому майбутньому
У найближчому майбутньому Компанія буде продовжувати підпадати під вплив нестабільної економіки в країні.
У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції й можливість відшкодування
вартості активів Компанії, її здатність обслуговувати й погашати свої зобов'язання в міру настання строків їх
оплати.
Фінансову звітність Компанії складено, виходячи із припущення про її функціонування у майбутньому, яке
передбачає реалізацію активів та виконання зобов’язань у ході звичайної діяльності. Таким чином, ця фінансова
звітність не містить будь-яких коригувань, які могли б мати місце, якби Компанія була не здатна продовжувати
свою діяльність в майбутньому та якби вона реалізовувала свої активи не в ході своєї звичайної діяльності.
4. Основні положення облікової політики
Основні принципи облікової політики, які використовувалися при підготовці даної фінансової звітності наведено
нижче відповідно до наказу «Про затвердження положення про облікову політику та організацію
бухгалтерського обліку ПАТ «Закарпаттяобленерго»» №10 від 03.01.2012 року.
4.1. Основні засоби
Первісна вартість основних засобів складається з вартості їх придбання, включаючи невідшкодовані податки на
придбання, а також будь-які витрати, пов'язані з приведенням засобів у робочий стан та їх доставкою до місця
використання.
Заміни та покращення, що суттєво продовжують термін служби активів, капіталізуються, а витрати на поточне
обслуговування відображаються в складі витрат у період їх виникнення.
Після первісного визнання основні засоби обліковуються по первісній вартості за вирахуванням накопиченої
амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Незавершене будівництво включає витрати на будівництво й реконструкцію основних засобів та на незавершені
капітальні вкладення. Незавершене будівництво на дату складання фінансової звітності відображаються за
собівартістю за вирахуванням будь яких накопичених збитків від зменшення корисності. Незавершене
будівництво не амортизується, поки актив не буде готовий до використання.
Основні засоби амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку їх корисного використання.
Амортизацію активу починають, коли він стає придатним до використання, тобто коли він доставлений до місця
розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації, але не раніше місяця, наступного за
місяцем коли об'єкт почав використовуватися (введено в експлуатацію).
Основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються за наступними групами:
Група основних засобів
Будівлі, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інвентар
Інші основні засоби

Термін корисного використання, місяці
120
72
60
60
60

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується в наступному місяці, за місяцем введення
в експлуатацію об’єкта в розмірі 100% його вартості.
Залишкова вартість, строк корисного використання й методи амортизації переглядаються й при необхідності
коригуються наприкінці кожного фінансового року.
4.2. Нематеріальні активи
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(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Придбані нематеріальні активи визнаються за собівартістю й амортизуються прямолінійним методом протягом
очікуваного строку їх корисного використання.
Після первісного визнання нематеріальні активи враховуються по їхній собівартості за вирахуванням
накопиченої амортизації, та будь яких накопичених збитків від зменшення корисності.
4.3. Зменшення корисності активів
Активи, що мають невизначений термін служби, не підлягають амортизації щороку тестуються на предмет
зменшення корисності.
Активи, що підлягають амортизації, оцінюються на предмет зменшення корисності кожного разу, коли якінебудь події або зміни обставин вказують на те, що балансова вартість активу може перевищувати суму його
очікуваного відшкодування. Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму
його очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності визнається в сумі, на яку балансова вартість
активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного відшкодування є більша з двох
оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості за вирахуванням витрат на
продаж або його вартості використання. Для цілей оцінки активів на предмет зменшення корисності активи
групуються в найменші групи, для яких можна виділити грошові потоки, що окремо ідентифікуються (одиниці,
що генерують грошові кошти).
4.4. Запаси
Первісно запаси визнаються за собівартістю придбання з врахуванням витрат на їх доставку до теперішнього
місця перебування та приведення у теперішній стан. Під час вибуття (списання з балансу) запаси оцінюються за
методом ідентифікованої собівартості.
На дату звіту про фінансовий стан запаси оцінюються за меншою з двох вартостей: собівартістю або чистою
вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної діяльності за
вирахуванням будь-яких очікуваних витрат, пов'язаних з реалізацією.
4.5 Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі, депозити, що зберігаються до вимоги в
банках, банківські овердрафти.
4.6. Фінансові активи
Первісне визнання та оцінка
Фінансові активи, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові активи
за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, позики і дебіторська
заборгованість, інвестиції, утримувані до погашення, та фінансові активи, доступні для продажу.
Під час первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку
фінансового активу не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) витрати
на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу.
В момент первісного визнання фінансових активів Компанія відносить їх до відповідної категорії і, якщо це
можливо і доцільно, наприкінці кожного фінансового року проводить аналіз таких активів на предмет перегляду
відповідності категорії, до якої вони були віднесені.
Всі звичайні операції з придбання й продажу фінансових активів відображаються на дату операції, тобто на дату,
коли Компанія бере на себе зобов'язання з придбання активу. До звичайних операцій з придбання або продажу
відносяться операції з придбання або продажу фінансових активів, умови яких вимагають передачі активів у
строки, встановлені законодавством або прийняті на відповідному ринку.
Подальша оцінка
Нижче описано вплив класифікації фінансових активів при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку:
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Категорія "фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку"
включає фінансові активи, які класифіковано як утримувані для продажу та фінансові активи, які при
первісному визнанні віднесено до категорії оцінюваних за справедливою вартістю з відображенням переоцінки
як прибутку або збитку.
Станом на звітні дати, які представлено в цій фінансовій звітності, на балансі Компанії відсутні фінансові
активи, які при первісному визнанні класифіковано як фінансові активи за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
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Позики та дебіторська заборгованість
Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами,
які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку. Після первісного визнання такі активи
оцінюються за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка за вирахуванням збитку
від зменшення корисності. Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та
додаткових комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших
премій чи дисконтів.
Прибутки та збитки за такими активами відображуються у звіті про прибутки та збитки при припиненні
визнання або зменшенні корисності таких активів, а також у процесі амортизації. Амортизація із застосуванням
ефективної ставки відсотка включається до складу фінансових доходів в звіті про сукупні доходи.
Інвестиції, утримувані до погашення
Непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які підлягають визначенню, а також
фіксованим строком погашення класифікуються як інвестиції, утримувані до погашення, якщо Компанія має
реальний намір та здатність утримувати їх до настання строку погашення. Після первісного визнання інвестиції,
утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою собівартістю, розрахованою за методом ефективного
відсотка за вирахуванням збитків від зменшення корисності. Амортизована собівартість розраховується з
врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту,
витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів.
Прибутки та збитки за інвестиціями, утримуваними до погашення, відображуються у звіті про прибутки та
збитки при вибутті або зменшенні корисності таких активів, а також у процесі амортизації. Амортизація із
застосуванням ефективної ставки відсотка включається до складу фінансових доходів в звіті про прибутки та
збитки.
Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові активи, доступні для продажу, є непохідними фінансовими активами, які класифіковано як "доступні
для продажу" та, відповідно, не віднесено до жодної іншої категорії фінансових активів, які зазначено вище.
Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, оцінюються за справедливою вартістю. При
цьому, нереалізовані прибутки чи збитки відображаються безпосередньо у складі капіталу (через визнання в
складі іншого сукупного доходу) до моменту припинення визнання або зменшення корисності таких активів.
При припиненні визнання або визначенні активів, доступних для продажу, такими, корисність яких зменшилася,
накопичені прибутки або збитки, раніше відображені в складі капіталу, включаються до звіту про прибутки та
збитки.
Станом на звітні дати, які представлено в цій фінансовій звітності, в Компанії відсутні фінансові активи, які при
первісному визнанні класифіковано як фінансові активи, доступні для продажу.
Припинення визнання
Визнання фінансового активу (або, де доречно, частини фінансового активу, або частини групи подібних
фінансових активів) припиняється, якщо:
- строк дії контрактних прав Компанії на грошові потоки від фінансового активу закінчився;
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Компанія зберігає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу, але бере на себе
контрактне зобов'язання сплатити ці грошові потоки одному чи декільком одержувачам повністю без суттєвої
затримки третій стороні на умовах "транзитної" угоди; та або (а) передала практично всі ризики та винагороди
від володіння активом, або (б) не передала, але й не зберігає за собою всі ризики та винагороди від володіння
активом, але передала контроль над цим активом.
У випадку, якщо Компанія передала контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу,
або уклала "транзитну угоду" та, при цьому, не передала, але й не зберегла в основному всі ризики та винагороди
від володіння фінансовим активом, а також зберегла контроль над ним, такий актив продовжує визнаватися в
межах подальшої участі Компанії в цьому фінансовому активі. При цьому, визнається відповідне контрактне
зобов'язання по сплаті отриманих грошових потоків кінцевим одержувачам.
Переданий фінансовий актив та визнане зобов'язання оцінюються на основі, яка відображає права та
зобов'язання Компанії, створені або збереженні при передачі активу.
Зменшення корисності
Наприкінці кожного звітного періоду Компанія оцінює чи є об'єктивне свідчення того, що корисність
фінансового активу чи групи фінансових активів зменшилася. Корисність фінансового активу або групи
фінансових активів зменшується і збитки від зменшення корисності виникають якщо, і тільки якщо, є об'єктивне
свідчення зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання
активу, і така подія (або події) виникнення збитку впливає (впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові
потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.
Об'єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи активів зменшилася, містить у собі
спостережні дані, які привертають увагу утримувача активу до таких подій виникнення збитку як значні
фінансові труднощі емітента або боржника, порушення контракту, таке як невиконання зобов'язань чи
прострочення платежів відсотків або основної суми, ймовірність того, що позичальник оголосить банкрутство
чи іншу фінансову реорганізацію. Також, до таких свідчень відносяться спостережні дані, що свідчать про
зменшення, яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових активів
з часу первісного визнання цих активів, такі як негативні зміни в стані платежів позичальників у групі або
національні чи локальні економічні умови, які корелюють із невиконанням зобов'язань за активами у групі.
Фінансові активи, обліковувані за амортизованою собівартістю
Стосовно фінансових активів, обліковуваних за амортизованою собівартістю, Компанія спочатку оцінює чи існує
об'єктивне свідчення зменшення корисності окремо для фінансових активів, які окремо є суттєвими, та (окремо
або в сукупності) для фінансових активів, які не є окремо суттєвими. Якщо Компанія визначає, що немає
об'єктивного свідчення зменшення корисності для окремо оціненого фінансового активу (незалежно від того, чи
є він суттєвим), то такий актив включається у групу фінансових активів з подібними характеристиками
кредитного ризику та оцінює їх на зменшення корисності у сукупності. Активи, які окремо оцінюють на
зменшення корисності і для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує визнаватися, не
включається в сукупну оцінку зменшення корисності.
Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, суму такого збитку оцінюють
як різницю між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових
потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), дисконтованих за первісною
ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто, ефективною ставкою відсотка, обчисленою при
первісному визнанні). Якщо фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю, мають змінну
ставку відсотка, то ставка дисконту для оцінювання будь-якого збитку від зменшення корисності є поточною
ефективною ставкою відсотка (ставками відсотка), визначеною за контрактом.
Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резервів, а сума збитку від зменшення
корисності визнається в складі прибутку чи збитку за період. Після часткового списання фінансового активу або
групи подібних фінансових активів внаслідок збитку від зменшення корисності, відсотковий дохід визнається на
основі ставки відсотка, застосованої для дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінювання збитку
від зменшення корисності. Відсоткові доходи відображаються в звіті про сукупні доходи в складі
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фінансових доходів. Фінансові активи разом із відповідними резервами списуються з балансу в разі відсутності
реальної перспективи їх відшкодування у майбутньому.
Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути
об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбулася після зменшення корисності (наприклад покращення кредитного
рейтингу боржника), то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності слід сторнувати шляхом
коригування рахунку резервів. Таке сторнування не повинне призводити до виникнення балансової вартості
фінансового активу, що перевищувала б його амортизовану собівартість, яка була б у разі невизнання зменшення
корисності. Суму сторнування слід визнавати у прибутку чи збитку.
Фінансові інвестиції, доступні для продажу
Стосовно фінансових інвестицій, доступних для продажу, Компанія на кожну звітну дату оцінює наявність
об'єктивних свідчень зменшення корисності фінансової інвестиції або групи фінансових інвестицій.
У випадку, коли інвестиції в інструмент власного капіталу класифіковані як доступні для продажу, об'єктивним
свідченням зменшення корисності є значне чи тривале зменшення справедливої вартості інвестиції нижче її
собівартості. Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в
іншому сукупному прибутку, а також є об'єктивне свідчення того, що корисність активу зменшується, тоді
кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з власного капіталу і
визнається в прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації, навіть якщо визнання фінансового
активу не припинялося. Сума кумулятивного збитку, який перекласифіковується, є різницею між вартістю
придбання інструмента участі в капіталі та його поточною справедливою вартістю за мінусом будь-якого збитку
від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у прибутку чи збитку. Збитки від
зменшення корисності, визнані у прибутку чи збитку для інвестицій в інструмент власного капіталу,
класифікований як доступний для продажу, не слід сторнувати з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку.
У випадку, коли боргові інструменти класифіковані як доступні для продажу, наявність об'єктивного свідчення
зменшення корисності визначається аналогічно до фінансових активів, що обліковуються за амортизованою
собівартістю. Але, сума визнаного збитку від зменшення корисності фактично є кумулятивним збитком, який
визначається як різниця між амортизованою собівартістю такого боргового інструмента та його поточною
справедливою вартістю за мінусом будь-якого збитку від зменшення корисності цього фінансового активу,
раніше визнаного у прибутку чи збитку.
Визнання відсоткового доходу, після часткового списання фінансового активу або групи подібних фінансових
активів внаслідок збитку від зменшення корисності, відбувається на основі ставки відсотка, застосованої для
дисконтування майбутніх грошових потоків з метою оцінювання збитку від зменшення корисності. Відсоткові
доходи відображаються в звіті про сукупні доходи в складі фінансових доходів. Якщо у наступному періоді
справедлива вартість такого боргового інструменту збільшується, і це збільшення може бути об'єктивно
пов'язаним із подією, яка відбувається після визнання збитку від зменшення корисності у прибутку чи збитку,
тоді збиток від зменшення корисності слід сторнувати з визнанням суми сторнування у прибутку чи збитку.
4.7. Фінансові зобов'язання
Первісне визнання
Фінансові зобов'язання, що входять до сфери застосування МСБО 39, класифікуються відповідно як фінансові
зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, кредити та позики,
торгова та інша кредиторська заборгованість, контракти фінансової гарантії або похідні фінансові інструменти,
призначені як інструменти хеджування. В момент первісного визнання фінансових зобов'язань Компанія
відносить їх до відповідної категорії.
Під час первісного визнання фінансові зобов'язання оцінюються за справедливою вартістю плюс (у випадку
фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку)
витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового зобов'язання.
Фінансові зобов'язання Компанії включають кредити та позики, а також торгову та іншу кредиторську
заборгованість.
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Подальша оцінка
Нижче описано вплив класифікації фінансових зобов'язань при їх первісному визнанні на їх подальшу оцінку:
Фінансові зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку
Категорія "фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або
збитку" включає фінансові зобов'язання, які класифіковано як утримувані для продажу та фінансові
зобов'язання, які при первісному визнанні віднесено до категорії оцінюваних за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Станом на звітні дати, які представлено в цій фінансовій звітності, на балансі Компанії відсутні фінансові
зобов'язання, які при первісному визнанні класифіковано як фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку.
Кредити та позики
Після первісного визнання кредити та позики оцінюються за амортизованою собівартістю із застосуванням
методу ефективного відсотка.
Прибутки та збитки за такими фінансовими зобов'язаннями відображуються у звіті про прибутки та збитки при
припиненні визнання, а також у процесі амортизації із застосуванням ефективної ставки відсотка.
Амортизована собівартість розраховується з врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які
сплачені або отримані сторонами контракту, витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів. Амортизація
із застосуванням ефективної ставки відсотка включається до складу фінансових витрат в звіті про сукупні
доходи.
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Після первісного визнання торгова та інша кредиторська заборгованість з визначеною датою погашення
оцінюється за амортизованою собівартістю, яка розраховується із застосуванням ефективної ставки відсотка, з
врахуванням всіх гонорарів та додаткових комісійних зборів, які сплачені або отримані сторонами контракту,
витрат на операцію та всіх інших премій чи дисконтів. Амортизація із застосуванням ефективної ставки відсотка
включається до складу фінансових витрат в звіті про сукупні доходи.
Припинення визнання
Компанія виключає фінансове зобов'язання зі звіту про фінансовий стан тоді, і тільки тоді, коли його погашають,
тобто, коли заборгованість, визначену в контракті, погашено, анульовано або строк її дії закінчується.
Обмін одного фінансового зобов'язання на інше на суттєво відмінних умовах обліковується як погашення
первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Подібно до цього, значну
зміну умов існуючого фінансового зобов'язання або його частини обліковується як погашення первісного
фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового зобов'язання. Різниця між балансовою вартістю
погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) та
сплаченою компенсацією визнається в прибутку чи збитку.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних ринках, на кожну
звітну дату визначається виходячи з ринкової ціни котирування.
Якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, Компанія встановлює справедливу вартість,
застосовуючи метод оцінювання. Методи оцінювання охоплюють застосування останніх ринкових операцій між
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, посилання на поточну справедливу вартість іншого
інструмента, який в основному є подібним, аналіз дисконтованих грошових потоків та інші моделі оцінки.
Згортання фінансових інструментів
Фінансовий актив та фінансове зобов'язання згортається, а чиста сума подається в звіті про фінансовий стан
якщо, і тільки якщо, Компанія має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум та має намір
погасити зобов'язання на нетто-основі або продати актив й одночасно погасити зобов'язання.
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4.8. Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті первісно відображаються у гривнях за обмінним курсом Національного банку
України ("НБУ"), що діє на дату операції. Монетарні активи і зобов’язання, деноміновані в іноземній валюті,
перераховуються у гривні за офіційним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Всі прибутки та збитки від курсових
різниць, що виникають у ході здійснення операцій та в результаті перерахунку активів та зобов’язань,
відображаються у звіті про фінансові результати як курсові різниці. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною вартістю в іноземній валюті, перераховуються в гривні за обмінним курсом, що діяв на дату
первісної операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату визначення справедливої вартості.
4.9. Визнання доходів та витрат
Дохід визнається, коли існує впевненість, що економічні вигоди, які випливають із проведеної операції, будуть
отримані Компанією, і обсяг доходу може бути достовірно визначений. Дохід, за вирахуванням відповідних
податків, визнається в періоді, коли покупцеві передані істотні ризики й вигоди.
Відвантажені товари і продукція, виконані і прийняті замовниками роботи, надані послуги, передані покупцям
необоротні активи та інші активи на підставі умов договорів, які передбачають перехід до покупців і замовників
прав власності та ризиків - вважаються реалізованими. Дохід від реалізації товарів послуг та продукції
визнається за умови наявності всіх наведених нижче умов: покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з
правом власності, підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією
(товарами, іншими активами), сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена, є впевненість, що в
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод Компанії, а витрати, пов'язані з цією операцією,
можуть бути достовірно визначені.
Аванси, отримані від покупців або замовників за товари та продукцію, в бухгалтерському обліку та звітності не
включаються до складу доходів від реалізації до дати відвантаження товарів або продукції.
Інші доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх виникнення (понесення)
за принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження чи сплати коштів.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат
того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються
шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами. Доходи або витрати, що
виявлені у звітному періоді, але відносяться до операцій, проведених у минулих періодах, зараховуються до
фінансових результатів попередніх періодів.
4.10. Фінансові доходи та витрати
В складі фінансових доходів відображаються доходи, які отримує Компанія в результаті використання іншими
підприємствами її активів (відсоткові доходи на інвестовані кошти). Відсоткові доходи визнаються із
застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
Всі відсоткові та інші витрати, пов'язані з отриманням позик та інших видів фінансування, відносяться на
витрати періоду, в якому вони виникають у складі фінансових витрат, за винятком витрат на позики, які
безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу. Відсоткові витрати
визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка.
4.11. Операції з пов’язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або здійснювати
суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною. Таке визначення пов'язаної
сторони може відрізнятися від визначення згідно законодавства України.
Згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін", до пов’язаних сторін відносять:
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(а) підприємства, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з підприємством, яке звітує (сюди входять
холдингові компанії, дочірні підприємства або споріднені дочірні підприємства);
(б) асоційовані компанії;
(в) фізичні особи, які прямо або непрямо володіють суттєвим відсотком голосів у підприємстві, що звітує, і в
результаті мають суттєвий вплив на це підприємство, а також близькі члени родини кожної такої фізичної особи;
Під час розгляду кожного можливого випадку відносин зв’язаних сторін увага має бути спрямована на суть цих
відносин, а не юридичну форму.
4.12. Події після дати балансу
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансових звітів до випуску,
які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, відображаються у фінансовій звітності.
Події, що відбулися після дати звіту про фінансовий стан і які не впливають на фінансову звітність Компанії на
цю дату, розкриваються у примітках до фінансової звітності, якщо такі події суттєві.
5. Прийняття нових і переглянутих міжнародних стандартів фінансової звітності
Компанія прийняла всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, опубліковані Комітетом з міжнародних
стандартів фінансової звітності (IASB) та Міжнародної фінансової звітності Комітету з інтерпретацій (ПКІ)
СМСФО, які були схвалені для використання, і які мають відношення до її діяльності і вступають в силу для
річних періодів, що починаються на 1 січня 2016 року такі нормативні документи, поправки та інтерпретації до
існуючих стандартів виданий Міжнародним стандартам фінансової звітності вступають в силу за поточний
звітний період:
1) МСБО (ІАS) 1 «Подання фінансової звітності» щодо професійного судження при прийнятті рішень про
відображення інформації у фінансовій звітності. Щодо застосування фактора суттєвості та професійного
судження. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
2) МСБО (ІАS) 16 «Основні засоби» щодо амортизації (п.62А). Щодо заборони застосування методу
амортизації на основі виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
3) МСБО (ІАS) 16 «Основні засоби» щодо строку корисного використання (п.56с) . Щодо очікування
майбутнього зменшення ціни продажу продукції, виробленої з використанням активу. Ефективна дата
застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
4) МСБО (ІАS) 34 «Проміжна фінансова звітність» щодо розкриття інформації в інших компонентах
проміжної фінансової звітності (п.16а) Щодо доступності інформації користувачам. Ефективна дата
застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
5) МСБО (ІАS) 38 «Нематеріальні активи» щодо амортизації (п. 98А, 98В, 98С) . Щодо заборони методу
амторизації на основі виручки. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
6) МСБО (ІАS) 38 «Нематеріальні активи» (п. 92). Щодо строку корисного використання . Ефективна дата
застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
7) МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації"(п.30 а). Щодо контрактів на
обслуговування фінансових активів. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
8) МСФЗ ( IFRS) 7 "Фінансові інструменти: розкриття інформації" (п. 44г). Щодо розкриття інформації в
скороченій проміжній фінансовій звітності. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Застосовується.
9) МСБО (ІАS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» щодо застосування методу участі в
капіталі неінвестиційною компанією інвестора до інвестиційної компанії емітента Щодо розкриття
інформації в скороченій проміжній фінансовій звітності. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р.
Застосовується.
10) МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» щодо вимог до розкриття
інформації. Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
11) МСФЗ(IFRS) 11 «Спільна діяльність» щодо обліку придбання частки участі у спільній діяльності, коли
така діяльність є окремим бізнесом Ефективна дата застосування 01.01.2016 р. Не застосовується.

Компанія прийняла рішення не прийняти ці стандарти, зміни та інтерпретації до їх дати вступу в силу. Компанія
очікує, що прийняття цих стандартів, ревізій і інтерпретацій не матимуть істотного впливу на фінансову
звітність Товариства в період першого застосування. В даний час, за МСФЗ, прийняті істотно не відрізняються
від правил, прийнятих Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) для наступних
стандартів, поправок, за винятком існуючих стандартів і інтерпретацій, що не були схвалені для використання
станом на звітну дату (Ефективні терміни, зазначені нижче, відносяться до МСФЗ в повному редакції):
1) МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» і наступні зміни (вступає в силу для річних звітних
періодів, починаючи з 1 січня 2018 роки) ;
2) МСФЗ 15 "Дохід за договорами з клієнтами» (вступає в силу для річних періодів, що
починаються з 1 січня 2017 року).
Компанія очікує, що прийняття цих стандартів, поправок до існуючих стандартів, і
інтерпретації не зробить істотного впливу на фінансову звітність Товариства в період
першого застосування, по МСФО 15 «Дохід за договорами з клієнтами», за винятком того,
потенційного впливу з яких оцінюється Компанією.
У той же час, облік хеджування щодо портфеля фінансових активів і зобов'язань, в
принципі, як і раніше не регулюється. На підставі оцінки Компанії, застосування обліку
хеджування для портфеля фінансових активів або зобов'язань відповідно до МСБО 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка" не буде істотно впливати на фінансову
звітність, якщо застосовується станом на звітну дату.

6. Дохід від реалізації
Доходи від реалізації електроенергії
Доходи від реактивної електроенергії

2016

2015

1832820
26996
1859816

1317962
22118
1340080

2016
1276965
194611
41651
283371
50849
12834
41111
8165
3943
475
301
21440
1935716

2015
780526
144011
47944
178355
36433
11921
32344
6985
1344
689
1649
15190
1257391

7. Собівартість реалізації
Вартість покупної електроенергії
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальне страхування
Амортизація необоротних активів
Сировина і допоміжні матеріали
Пально – мастильні матеріали
Послуги виробничого характеру
Енергія зі сторони
Податки, збори обовязкові платежі
Витрати на оплату службових відряджень
Страхування
Інші витрати
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

8. Інші доходи / витрати
Інші доходи
Доходи від перевищення ліміту
Доходи від видачі технічних умов юридичним особам
Доходи від реалізації ТМЦ
Доходи від наданих послуг по приєднанню
Доходи від повторного підключення
Доходи від реалізації проектних та будівельних робіт
Дохід від ремонту та обслуговування електричного обладнання
Доходи від лабораторних випробовувань
Доходи від реалізації основних засобів та необоротних матеріальних активів
Доходи від розробки проектно-кошторисної документації
Дохід від пансіонату "Енергетик"
Відсотки банку на залишок коштів
Доходи від первинного підключення
Отримані штрафи, пені неустойки
Доходи від повернення держмита
Доходи від ремонтів електричних лічильників
Відшкодування раніше списаної заборгованості за електроенергію
Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів
Дохід від операційної оренди ГЕС
Доходи від реалізації робіт по нестандартному приєднанню
Інші доходи

Інші витрати
Списання сумнівних та безнадійних боргів
Визнані пені штрафи, неустойки
Витрати на утримання пансіонату
Витрати проектно-будівельних робіт
Списання реалізованих необоротних активів
Витрати по ремонту та обслуговуванню електричного обладнання
Витрати по лабораторних випробовуваннях
Витрати по заміні та ремонту електролічильників
Витрати на утримання комунального господарства
Витрати на дослідження і розробки
Інші операційні витрати виробничого призначення
Інші витрати операційної діяльності
Інші операційні витрати невиробничого призначення

2016
5158
8398
9220
21141
745
3853
967
771
1126
936
698
122
287
150
230
5
38
6679
17711
5100
83335

2015
3981
6277
6641
15260
698
2365
801
977
715
586
757
79
222
142
218
5
10750
3790
2157
15398
4974
76793

510
557
2539
3529
528
787
669
468
144
747
3439
2242
14965
31124

99
352
2388
2445
269
678
831
341
144
75
2622
1856
9874
21974

2016

2015

20075
4142
3678
2240
1216
459
1140
231
1249

14023
4236
3124
1536
1239
402
320
201
-

435

424

247

214

9. Загальні та адміністративні витрати
Витрати на оплату праці
Витрати на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Матеріальні витрати
Амортизація необоротних активів
Витрати на розрахунково – касове обслуговування та інші послуги банків
Витрати на відрядження
Витрати по ремонту
Аудиторські та консультаційні послуги
Юридичні послуги
Витрати на пожежну, сторожову охорону, на забезпечення правил техніки
безпеки
Транспортні послуги
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Інші витрати на утримання необоротних активів (опалення, освітлення,
водопостачання, водовідведення)
Страхування майна
Представницькі витрати
Витрати на зв'язок (поштові, телефонні, телеграфні, тощо)
Оренда
Інші витрати

463

352

842
135
133
543
384
37612

605
147
151
18
321
27313

2016

2015

0
0

0
0

(5020)
(122)
(5142)
(5142)

(3364)
(1597)
(4961)
(4961)

2016

2015

21755
(79)
21676

32448
2725
35173

10. Фінансові доходи / витрати
Дивіденди отримані
Фінансові доходи
Відсотки за кредит
Відсотки за фінансовим лізингом
Фінансові витрати
Інші витрати
Чистий фінансовий результат
11. Податок на прибуток
Поточні витрати з податку на прибуток
Відстрочені податки на прибуток

12. Податок на прибуток продовження
Згідно з Податковим кодексом України, з 01 січня 2016 року ставка податку на прибуток склала 18% ).
2016
Бухгалтерський прибуток до оподаткування
Розрахована величина податку на прибуток за діючою ставкою
Податковий вплив витрат (доходів), які не вираховуються з метою
оподаткування
За ефективною ставкою податку на прибуток

2015

(66443)
0

105234
18942

21676

16231

21676

35173

Звіт про прибутки та
збитки
2016
2015
Витрати/(доходи) з відстроченого податку на прибуток

79

(2725)

2016

2015

311

3036

79

(2725)

-

-

Звірка відстрочених податкових зобов’язань, нетто

Сальдо на 1 січня
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звітний період, що визнані у складі
прибутку чи збитку
Доходи/(витрати) з податку на прибуток за звітний період, що визнані у складі
іншого сукупного доходу
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Сальдо на 31 грудня

390

311
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
13. Основні засоби
Будівлі,
Інструменти,
Земельні споруди та Машини та Транспортні
прилади та
ділянки передавальні обладнання
засоби
інвентар
пристрої
Первісна вартість
Станом на
31.12.2015
Надходження
Вибуття
Переоцінка
Інші зміни
Станом на
31.12.2016
Амортизація
Станом на
31.12.2015
Нараховано за період
Вибуття
Інші зміни
Дооцінка зносу
Станом на
31.12.2016
Балансова вартість
На 31 грудня 2015
На 31 грудня 2016

Інші
основні
засоби

Разом

2059734

465169

55858

10174

68975

2659910

119962
7214
773

24312
670
(842)

4669
1637
-

1372
256
62

8028
1043
-

158343
10820
0

2173255

487969

58890

11359

75960

2807433

-

741585

176794

26160

5916

68975

1019430

-

219650
5616
(179)

47910
561
114

9712
1154
-

1833
218
65

8028
1043
-

287133
8592
0

-

955440

224257

34718

7596

75960

1297971

1305570
1217815

288375
263712

29698
24172

4258
3763

0
0

1627901
1509462

-
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
14. Нематеріальні активи
Права на
знаки для
товарів і
послуг

Інші
нематеріальні
активи

Створення
нематеріальних
активів

Разом

Первісна вартість
Станом на 31.12.2015
Надходження
Вибуття
Станом на 31.12.2016

-

4306
1752
36
6022

-

4306
1752
36
6022

Амортизація
Станом на 31.12.2015
Нараховано
Вибуття
Станом на 31.12.2016

-

2021
1122
36
3107

-

2021
1122
36
3107

Балансова вартість
На 31 грудня 2015
На 31 грудня 2016

-

2285
2915

-

2285
2915

15. Запаси
Сировина й матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Паливо
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Товари

31.12.2016

31.12.2015

23551
3883
468
1321
564
1219
31006

20902
2195
1074
1247
461
1937
27816
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
16. Торгова та інша дебіторська заборгованість
31.12.2016

31.12.2015

156982
(2164)
154818
205372
360190

113619
(1728)
111891
183158
295049

Торгова дебіторська заборгованість
Резерв під сумнівну дебіторську заборгованість
Торгова дебіторська заборгованість за мінусом резерву
Інша поточна дебіторська заборгованість

Компанія не має жодних забезпечень понад заборгованість представлену в балансі.
Справедлива вартість торгової та іншої дебіторської заборгованостей приблизно відповідає їх балансовій
вартості через те, що, як очікується, вони будуть погашені у найближчому майбутньому.
Станом на 31 грудня 2016р.(1) та 31 грудня 2015р.(2) аналіз по строках погашення торгової та іншої дебіторської
заборгованості Компанії був наступним:
Не
протермінована та
не уцінена
Торгова дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
(1)

Протермінована (1218 місяців),
але не
уцінена

Протермінована (1836 місяців),
але не
уцінена

Протермінована (>36
місяців),
але не
уцінена

Разом

126449

-

1387

2057

27089

156982

205372

-

-

-

-

205372

331821

-

1387

2057

27089

362354

Протермінована (1218 місяців),
але не
уцінена

Протермінована (1836 місяців),
але не
уцінена

Протермінована (>36
місяців),
але не
уцінена

Не
протермінована та
не уцінена
Торгова дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
(2)

Протермінована
(<12
місяців),
але не
уцінена

Протермінована
(<12
місяців),
але не
уцінена

Разом

79138

-

473

1354

32654

113619

183158

-

-

-

-

183158

262296

-

473

1354

32654

296777

Зміна резервів сумнівної заборгованості представлено нижче:

Залишок на початок року
Нараховано резерву
Використано резерву
Залишок на кінець року

2016

2015

(1728)
(447)
11
2164

(12518)
(0)
10790
1728
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
17. Авансові платежі
Авансові платежі

31.12.2016

31.12.2015

27764
27764

14346
14346

31.12.2016

31.12.2015

4951
1
4952

4487
4487

31.12.2016

31.12.2015

15576
15575
31151

15576
15575
31151

18. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти на рахунках в банках
Кошти в касі
Грошові документи

19. Акціонерний капітал
ТОВ "Енергетична Україна ТВ" – 50%
Інші фізичні та юридичні особи - 50%.

Станом на дату балансу, Компанія випустила 124603240 простих іменних акцій номіналом 0,25грн. (2015:
124603240).
Сума базового прибутку на акцію розрахована шляхом ділення чистого прибутку за рік, що
відноситься на утримувачів простих акцій в обігу впродовж року. Компанія не має потенційних
простих акцій з ефектом пониження, які можуть бути випущені, а тому сума пониженого прибутку
на акцію дорівнює сумі базового прибутку на акцію.

Чистий прибуток за рік, що відноситься на акціонерів
Середньозважена кількість акцій, шт.
Базовий та понижений прибуток на одну акцію, грн.

2016

2015

(88119)
124603240
(0,71)

70061
124603240
0,56

2016

2015

70061
70061

30066
30066

Нараховані дивіденди:
Дивіденди за звичайними акціями:
Остаточні дивіденди:

Проміжні дивіденди за 2016 рік не виплачувалися.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
20. Інші компоненти капіталу

Капітал у
дооцінках
Станом на 31 грудня 2015
Переоцінка необоротних
активів
Розподіл прибутку
Інші зміни
Станом на 31 грудня 2016

Інший
Додатковий
капітал

Резервний
фонд

Разом

1639397

8653

33649

1681699

-

-

-

-

(5825)
1633572

(3980)
4673

(105)
33544

(9910)
1671789

Резервний фонд та фонд розвитку виробництва поповнюються за рахунок нерозподіленого прибутку. Резервний
капітал створюється для покриття збитків Компанії. Фонд розвитку виробництва може використовуватися на
модернізацію, ремонт та розширення виробництва Компанії. Даний фонд не може бути використаний для
виплати дивідендів.
Інший додатковий капітал складається з вартості об’єктів , які не увійшли до статутного капіталу і є державною
або комунальною власністю, проте використовуються Компанією. Даний фонд не може бути використаний для
виплати дивідендів.
21. Довгострокові фінансові зобов’язання

Відстрочена кредиторська заборгованість перед ДП «Енергоринок»
Штрафні санкції перед ДП "Енергоринок"
Довгострокові зобовязання з фінансової оренди

31.12.2016

31.12.2015

150390
32789
985
184164

151531
35311
186842

На 31.12.2016 року Компанія обліковує довгострокову кредиторську заборгованість перед ДП "Енергоринок",
справедлива вартість по якій становить 184164 тис. грн. (на 31.12.2015 р.: 186842 тис. грн.).
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
22. Короткострокові резерви

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

31.12.2016

31.12.2015

5416
5416

4941
4941

Станом на 31.12.2015
Нараховано
Виплачено
Станом на 31.12.2016

4941
17699
17224
5416

23. Відсоткові кредити та позики

Банківські кредити
ПАТ "Ощадбанк"
ПАТ "Укрексімбанк"
Разом

31.12.2016

31.12.201
5

14700
35100
49800

27800
27800

31.12.2016

31.12.2015

17662

11244

3663
1108
8673
2536
8181
45547
87370

3663
7446
2886
31859
13269
70367

24. Торгова та інша кредиторська заборгованість

Торгова кредиторська заборгованість
Заборгованість за електроенергію перед ДП
«Енергоринок»
Заборгованість з фінансової оренди
Заборгованість по заробітній платі
Зобовязання зі страхування
Заборгованість перед бюджетом
Інші поточні зобов'язання
Разом

Балансова вартість торгової та іншої кредиторської заборгованості до одного року приблизно відповідає їхній
справедливій вартості через те, що, як очікується, вони будуть погашені у найближчому майбутньому.
25. Аванси отримані

Аванси отримані за електроенергію
Аванси отримані за реактивну електроенергію
Аванси за роботи, послуги
Інші аванси
Разом

31.12.2016

31.12.2015

149548
54
32103
185
181890

119448
64
10748
156
130416

Балансова вартість отриманих авансів до одного року приблизно відповідає їхній справедливій вартості через те,
що, як очікується, вони будуть погашені у найближчому майбутньому.
26. Управління фінансовими ризиками
У результаті своєї діяльності Компанія піддається впливу ряду фінансових ризиків, а саме кредитному ризику,
ризику ліквідності та іншим ризикам, що є результатом фінансових інструментів, які вона має. Політика
Компанії по управлінню ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових ринків і націлена на
мінімізацію потенційних негативних наслідків. Політики з управління кожним з цих ризиків наведено нижче.
26.1. Кредитний ризик
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити
суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Максимальний рівень кредитного ризику
Компанії, в цілому, відображається в балансовій вартості фінансових активів, яка наведена в звіті про
фінансовий стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного
ризику незначний. Резерви на знецінення створюються для покриття збитків, які можуть бути понесені на звітну
дату (при їх наявності).
Політика Компанії по управлінню кредитним ризиком спрямована на те, щоб здійснювати господарські операції
з контрагентами, які мають позитивну репутацію та кредитну історію. Окрім того, постійно здійснюється
моніторинг дебіторської заборгованості. У Компанії немає суттєвої концентрації кредитного ризику.
26.2. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових
зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами
погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань у випадку коли, терміни погашення фінансових активів
перевищують терміни погашення фінансових зобов'язань.
В наведеній нижче таблиці представлено фінансові зобов'язання Компанії в розрізі видів та термінів погашення
станом на 31 грудня 2016р., 31 грудня 2015р.:
31.12.2016
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відсоткові кредити та позики
Короткострокові резерви
Зобов’язання з податку на прибуток
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Аванси отримані

31.12.2015
Довгострокові фінансові зобов’язання
Відсоткові кредити та позики
Короткострокові резерви
Зобов’язання з податку на прибуток
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Аванси отримані

За
вимогою

До 3
місяців

3-12
місяців

-

-

49800
5416
90668
181890
327774

За
вимогою

До 3
місяців

3-12
місяців

-

26799
26799

27800
4941
45958
130416
209115

1 -5
років
1 -5
років
-

Більше,
ніж 5
років

Загалом

184164
184164

184164
49800
5416
90668
181890
511938

Більше,
ніж 5
років

Загалом

186842
186842

186842
27800
4941
26799
45958
130416
422756

26.3. Ризик управління капіталом
Основна мета Компанії в управлінні капіталом – забезпечити безперервність діяльності Компанії з метою
максимізації прибутку, а також для фінансування операційних і капітальних витрат і підтримання стратегії
розвитку Компанії.
Компанія здійснює управління структурою капіталу та коригує її відповідно до змін в економічному середовищі,
тенденціях на ринку та стратегії розвитку. Станом на 31 грудня 2015р. та 31 грудня 2016р. не було змін до мети
чи політики Компанії з управління капіталом.
Компанія контролює капітал використовуючи коефіцієнт фінансового важеля, що визначається як
співвідношення чистої заборгованості до капіталу та чистої заборгованості. Компанія включає до чистої
заборгованості відсоткові кредити та позики, торгову кредиторську заборгованість та іншу кредиторську
заборгованість, аванси отримані, довгострокову кредиторську заборгованість, короткострокові та довгострокові
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"
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За рік, що закінчився 31 грудня 2016 р.
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)
резерви, за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Капітал включає всі складові капіталу, а саме:
акціонерний капітал, інші компоненти капіталу, нерозподілений прибуток.

Довгострокові фінансові зобов’язання
Відсоткові кредити та позики
Короткострокові резерви
Зобов’язання з податку на прибуток
Торгова та інша кредиторська заборгованість
Аванси отримані
Мінус: Грошові кошти та їх еквіваленти
Чиста заборгованість
Капітал
Капітал та чиста заборгованість
Коефіцієнт фінансового важеля

31.12.2016

31.12.201
5

184164
49800
5416
87370
181890
4952
503688

186842
27800
4941
26799
70367
130416
4487
442678

1425563
1929251
0,26

1584364
2027042
0,22

27. Операції з пов'язаними сторонами
До складу пов'язаних сторін Компанії входять суб'єкти господарювання, які контролюють Компанію, суб'єкти
господарювання, які перебувають з Компанією під спільним контролем, а також провідний управлінський
персонал Компанії.
Операції з управлінським персоналом
Компанія не надавала опціонів на придбання акцій керівництву Компанії та не виплачувала пенсій нинішнім або
колишнім директорам Компанії.
Умови угод із зв’язаними сторонами
Угоди з придбання або продажу з пов’язаними сторонами відбуваються на умовах, аналогічних умовам на
комерційній основі. Балансові залишки на кінець року є незабезпеченими, безвідсотковими, та оплата по ним
проводиться грошовими коштами. Компанією не було отримано (надано) ніяких забезпечень або гарантій по
відношенню до дебіторської або кредиторської заборгованостей пов’язаними сторонами. За рік, що закінчився
31 грудня 2016 року Компанія не фіксувала знецінення дебіторської заборгованості від пов’язаних сторін. Така
оцінка проводиться щорічно та включає аналіз фінансового становища пов’язаної сторони та ринку на якому
вона функціонує.
28. Події після дати балансу
Після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження фінансової звітності до випуску не відбулося
суттєвих подій які б надавали додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, та які необхідно було б
відображати у фінансовій звітності.
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