ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ТЕХНОВА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
Товариство з обмеженою відповідальністю ФІРМА «ТЕХНОВА», скорочено ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» (надалі – Товариство), є юридичною особою, створеною відповідно до
законодавства України.
Товариство зареєстроване Подільської районною у м. Києві державною адміністрацією
21.11.1996 року за № 1 071 120 0000 002040.
Ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ: 24100060.
Країна реєстрації: Україна.
Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
Офіційна сторінка в Інтернеті: http:// http://tec.cn.ua/.
Адреса електронної пошти (E-mail): office@tehnova.com.ua
Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, 31/11, оф. 87.
Основна діяльність Товариства зосереджена в сферах:
-

виробництва електроенергії (35.11);
постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30);
передача електроенергії (35.12);
розподілення електроенергії (35.13);
торгівля електроенергією (35.14);
вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів (01.13).

Організаційна структура ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» включає відокремлений підрозділ КЕП
«Чернігівська ТЕЦ» ТОВ ФІРМИ «ТЕХНОВА» (код ЄДРПОУ – 21680602), який не є окремою
юридичною особою.
КЕП «Чернігівська ТЕЦ» функціонує з 1961 року.
З 2000 року ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» орендує Комунальне енергогенеруюче підприємство
«Чернігівська теплоелектроцентраль» відповідно до рішення Чернігівської міської ради від
18.10.2000 року та договору оренди з фондом цілісного майнового комплексу № 1 від
25.12.2000 року.
Основна продукція підприємства: електроенергія і теплоенергія. Відповідно основна мета
діяльності ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" КЕП «Чернігівська ТЕЦ» - виробіток електричної енергії
і забезпечення споживачів м. Чернігів тепловою енергією.
Електрична енергія, що виробляється на станції в повному обсязі відпускається до
Єдиної Електричної Системи України.
Теплова енергія, що виробляється на підприємстві реалізується промисловим і житловокомунальним споживачам міста Чернігова.
На станції постійно проводяться заходи з модернізації та реконструкції обладнання,
спрямовані на покращення її технічного стану. Нині ми опрацьовуємо перспективні плани
подальшого розвитку Чернігівської ТЕЦ, пов'язані із впровадженням новітніх технологій та
переходом на сучасне обладнання.
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ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» має такі ліцензії:
Найменування

Серія та номер

Дата видачі

Термін дії

Орган, що
видав

Виробництво електричної
енергії

Номер і дата
прийняття
рішення №2704
від 03.11.2015р.

03.11.2015

Безтермінова

НКРЕКП

Виробництво теплової енергії
на теплоелектроцентралях,
ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням
нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії

Номер і дата
прийняття
рішення №2704
від 03.11.2015р.

03.11.2015

Безтермінова

НКРЕКП

Постачання теплової енергії

Номер і дата
прийняття
рішення
№367від
23.11.2012р.
(переоформлен
о рішенням
№2703 від
03.11.2015)

23.11.2015

Безтермінова

НКРЕКП

Транспортувння теплової
енергії магістральними та
місцевими (розподільчими)
тепловими мережами

Номер і дата
прийняття
рішення
№367від
23.11.2012р.
(переоформлен
о рішенням
№2703 від
03.11.2015)

23.11.2015

Безтермінова

НКРЕКП

Придбання, зберігання,
знищення, використання
прекурсорів (списку 2 таблиці
IV) «Переліку наркотичних
засобів, психотропних речовин
і прекурсорів»

б/н

13.10.2016

з 13.10.2016
до 13.10.2021

Державна
служба
України з
лікарських
засобів та
контролю за
наркотиками

Постачання електричної енергії
споживачу

Постанова
НКРЕКП №94
від 29.01.2019

29.01.2019

Безтермінова

НКРЕКП
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На право провадження
господарської діяльності з
виробництва електричної
енергії

Постанова
НКРЕКП
№1212 від
25.06.2019

25.06.2019

Безтермінова

НКРЕКП

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 864 та
940 осіб, відповідно.
Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:
Учасники Товариства:
31.12.2019, % 31.12.2018, %
AKOUNDA INVESTMENTS LIMITED (HE 316180, Griva
77
99
nd
Digeni, Panayides Building, 2 floor, office/flat 3, 3030
Limassol, Кіпр)
ANDRAT HOLDINGS LIMITED (HE 314758, Griva Digeni,
23
1
Panayides Building, 2nd floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кіпр)
Всього

100,0

100,0

1.2.Економічне середовище, в якому Товариство здійснює свою діяльність
Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Економічна ситуація в Україні протягом 2019
року продовжувала розвиватись за тенденціями, які сформувались у 2018 році: незначний спад
у промисловій галузі, провадження реформ, нових законодавчих ініціатив, які впливають на
ділову активність та несуть певні ризики, нехарактерні для ринків зі сталою економікою.
Україна продовжує обмежувати свої політичні та економічні зв’язки із Росією, беручи до уваги
анексію Криму, автономної республіки у складі України, а також збройний конфлікт із
сепаратистами у деяких районах Луганської та Донецької областей.
У 2019 році українська економіка продовжувала відновлюватись та досягла зростання
реального ВВП у розмірі близько 3.6% (2018: 3.3%), мала невисокий рівень інфляції у розмірі
4.1% (2018: 9.8%), а також продемонструвала стабілізацію національної валюти (зміцнення
національної валюти приблизно на 5% щодо долару США та на 11% щодо євро у порівнянні
із середніми показниками за попередній рік). З точки зору торгівлі, економіка
продемонструвала переорієнтацію на ринок Європейського Союзу ("ЄС"), який був
результатом підписаної у січні 2016 року Угоди про асоціацію з ЄС, яка створила Поглиблену
і всеохоплюючу зону вільної торгівлі ("ПВЗВТ"). Відповідно до угоди, Україна зобов'язалася
гармонізувати свої національні правила, норми та стандарти торгівлі з ЄС, поступово
знижувати імпортні мита на товари, що походять з держав-членів ЄС, та скасувати митні збори
на експорт протягом 10-річного перехідного періоду. Впровадження ПВЗВТ почалося з 1 січня
2017 року.
Стабілізація економічної та політичної ситуації багато в чому залежить від ефективних
заходів, до яких вдається український уряд та Національний банк України. Подальше
економічне зростання залежить, великою мірою, від успіху українського уряду в реалізації
запланованих реформ та ефективного співробітництва з Міжнародним валютним фондом.
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Нещодавній спалах коронавірусу (COVID-19) створив нові виклики для бізнес-середовища.
Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів
України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшого
поширення в Україні, зумовили виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства. Ці
події можуть суттєво вплинути на подальшу діяльність Товариства та його фінансові
результати, і наразі цей вплив неможливо достовірно оцінити.
Хоча керівництво приймає відповідні заходи для підтримки стабільності бізнесу Товариства в
сучасних умовах, продовження поточної нестабільної ситуації в бізнес-середовищі може
негативно впливати на результати та фінансову ситуацію Товариства в тому вигляді, який на
даний момент не може бути визначений.
Дана фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва впливу українського бізнессередовища на операції та фінансове становище Товариства. Майбутнє бізнес-середовище
може відрізнятися від оцінки керівництва.
2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної,
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Товариством, датою переходу на МСФЗ було встановлено 01 січня 2018 року, за 2018 рік
підприємством складалась попередня звітність за МСФЗ, а за 2019 рік подавалась перша
фінансова звітність за МСФЗ.
2.2. Вплив переходу на МСФЗ
До 31 грудня 2018 року Товариство застосовувало при веденні бухгалтерського обліку та при
складанні офіційної фінансової звітності Національні положення (стандарти) бухгалтерського
обліку (далі - НП(С)БО).
Відповідно до Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» ТОВ ФІРМА
«ТЕХНОВА» віднесено до підприємств, які складають суспільний інтерес. У зв’язку з цим
Товариство, починаючи з 01.01.2019, перейшли на ведення бухгалтерського обліку та
складання офіційної фінансової звітності загального призначення відповідно до вимог МСФЗ,
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внаслідок чого фінансова звітність ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» станом на 31.12.2017 за П(С)БО
була трансформована з урахуванням коригувань, які вимагались МСФЗ та МСБО.
Наказом ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» від 27.12.2018 № 71 введено в дію нову облікову політику,
де зафіксовані основні принципи, методи і процедури, які використовувались Товариством в
2019 році для формування і подання звітності.
Зазначені зміни призвели до зміни валюти балансу:
Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

тис. грн

Валюта балансу на кінець 2017 року за П(С)БО

1 334 905

Зміни в наслідок застосування МСФЗ

285 938

Валюта балансу на початок 2018 року за МСФЗ

1 620 843

Зміни за рядками форми «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», приведені в трансформаційному
балансі, що додається до цих Приміток та розкриває всі трансформаційні зміни, які відбулись
при переході від складання звітності за П(С)БО до звіту за МСФЗ.
Таким чином, облікова політика для цілей складання звітності за МСФЗ, яка
використовувалась Товариством до 1 січня 2018, зазнала змін. Зміни в обліковій політиці за
МСФЗ розкриті нижче та були відображені ретроспективно у цій фінансовій звітності.
До того ж Керівництво Товариства вважає, що всі зміни облікової політики надають більш
правдиві, достовірні відомості та доречнішу інформацію щодо вартості активів, зобов'язань та
фінансових результатів діяльності Товариства.
Відповідно до вимог органу управління Товариства Звіт про рух грошових коштів має
складатися згідно з прямим методом, як рекомендовано п. 19 МСБО 7.
Вплив внесення ретроспективних коригувань до Звіту про фінансовий стан, складеного
згідно з МСФЗ у форматі, передбаченому НП(С)БО 1, на 1 січня 2018 року представлений
таким чином:

Актив
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
інші фінансові інвестиції
Відстрочені податкові активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
Інша поточна дебіторська заборгованість

Примітки

4

Станом на
31.12.2017 за
ПСБО

Внесення
коригувань
і зміни
класифікації

Станом на
01.01.2018 за
МСФЗ

(28 207)
39 413
39 413

1;5

28 207
451 265
4 753 278
4 302 013
4 000
242 799

(4 000)
317 927
(10 416)

490 678
4 792 691
4 302 013
317 927
232 383

2;3
8;10

81 610
145 010

(4 714)
(465)

76 896
144 545

3;4;5
6
11
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Власний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Зобов’язання
Інші довгострокові зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Інші поточні зобов’язання

10
2

1;6;7;8;11
7
7
2
2;7

814
44 222

(814)
(22 786)

(2 058 078)

311 583

21 436

(1 746 495)

1 762 678

1 224

1 763 902

242 191

(2 411)

239 780

151 803
767 138

(25 392)
934

126 411
768 072

Вплив внесення ретроспективних коригувань до Звіту про фінансовий стан, складеного
згідно з МСФЗ у форматі, передбаченому НП(С)БО 1, на 31 січня 2018 року представлений
таким чином:
П(С)БО
Актив
Незавершені капітальні інвестиції

Примітки

4

знос
інші фінансові інвестиції
Відстрочені податкові активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
I. Власний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

Внесення
коригувань
і зміни
класифікації

Станом на
31.12.2018

1;5

4 856 600
4 398 510
4 000
244 016

4 905 115
4 398 510
191 374
235 324

2;3
10
2

18 682
1 001
62 612

(2 652)
(1 001)
(42 989)

16 030
19 623

(1 354 236)
-

184
687
-

41 079
458 090

3;4;5
6
11

1;6;7;8;11

Інші довгострокові зобов’язання

7

Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги

7

Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами

2

Інші поточні зобов’язання

Станом на
31.12.2018

(41 079)
48
515
48
515
(4 000)
191 374
(8 692)

Основні засоби
первісна вартість

МСФЗ

506 605

(1 169 549)
-

-

2;7

243 264
96 832

(40 545)
(4 666)

202 719
92 166
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ТЕХНОВА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

Вплив внесення ретроспективних коригувань до Звіту про фінансові результати (звіту про
сукупний дохід), складеного згідно з МСФЗ у форматі, передбаченому НП(С)БО 1, за рік,
який закінчився 31 грудня 2018 року, представлений таким чином:
П(С)БО
Стаття

Примітки

Фінансовий результат
від операційної
діяльності:
прибуток
Інші фінансові доходи
Інші доходи

Фінансові витрати

Інші витрати
Фінансовий результат до
оподаткування:
прибуток

МСФЗ
Внесення
коригувань і
зміни
класифікації

2018

810 049

-

2018
скоригований

810 049

8;
-

617

49

69

(119 979)

(233)

(24)

(796)

690 095

(343)

1;

7;

1;

Витрати (дохід) з податку
на прибуток
Чистий фінансовий
результат:
прибуток

Примітка

-

(126 554)

690 095

(126 897)

нарахування
умовних відсотків
позика надана
Зменшення резерву
під знецінення
запасів
нарахування
умовних відсотків
за о мировою
угодою
створення резерву
під знецінення
запасів

617

118

(120 212)

(820)

689 752
перерахунок
відстроченого
податкового
активу/ зобов'язання

(126 554)

563 198

Нижче наведено опис коригувань фінансової звітності, складеної згідно з МСФЗ:
1) Змінами облікової політики передбачено створення резерву під знецінення запасів (МСФЗ
(IAS) 2 «Запаси»). Товариством проведено оцінку запасів, який включає аналіз неліквідних
запасів, зіпсованих, запасів у яких закінчується термін придатності і т.д. На запаси, які не
використовувалися більше року (залежалися), створений резерв в сумі 25% їх балансової
вартості (за кожен рік невикористання). Станом на 31.12.2018 сума резерву становить 796 тис.
грн. (01.01.2018: 1 763 тис. грн.);
2) З метою недопущення завищення валюти балансу на суми залишків по транзитних рахунках
«Податкові зобов'язання» і «Податковий кредит», прийнято рішення про коригування авансів
виданих та авансів отриманих, за якими виникли ці податкові зобов'язання і податковий
кредит. Станом на 31.12.2018 скоригована сума становить 42 989 тис. грн. (01.01.2018: 22 786
7

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ТЕХНОВА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

тис. грн.);
3) Стаття «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами», а саме:
попередня оплата за основні засоби, на дату переходу на МСФЗ, рекласифіковано до статті
основні засоби в сумі 1 234 тис. грн. (01.01.2018: 2 552 тис. грн.);
4) Капітальні інвестиції рекласифіковано до відповідних статей основних засобів на дату
переходу на МСФЗ: до складу основних засобів на відповідні звітні дати були включені суми,
які раніше акумулювалися на рахунку бухгалтерського обліку 15 "Капітальні інвестиції" і
відносяться до витрат на роботи зі спорудження основних засобів, і які ще не завершені
(МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» §74 (b)). Станом на 31.12.2018 сума капітальних інвестицій
включених до складу основних засобів становить 41 079 тис. грн. (01.01.2018: 28 207 тис.
грн.);
5) Товарно-матеріальні цінності (бухгалтерський рахунок 205 "Будівельні матеріали",та 207
"Запасні частини"), щодо яких існує висока ймовірність їх використання для будівництва /
підтримки в робочому стані основних засоби і які не є запасами в розумінні МСФЗ 2 «Запаси»,
віднесені до групи "Ремонтний фонд ОЗ" і відображено у фінансовій звітності у складі
"основних засобів". Станом на 31.12.2018 сума товарно-матеріальних цінностей, включених
до складу основних засобів становить 8 692 тис. грн. (01.01.2018: 10 416 тис. грн.);
6) У зв’язку з рішенням про виключення з Біржового списку простих іменних акцій ПАТ
"Імпульс Плюс" (рішення вступає в силу 29.10.2014р.) відповідно до МСФЗ 9, суму
довгострокових інвестицій віднесено до складу нерозподіленого прибутку минулих років.
Станом на 31.12.2018 сума довгострокових інвестицій, яку віднесено до складу
нерозподіленого прибутку минулих років становить 4 000 тис. грн. (01.01.2018: 4 000 тис.
грн.);
7) Відображення укладеної мирової угоди по зобов’язаннях з Держрезервом України та ГАЗ
УКРАЇНИ НАК НАФТОГАЗ УКРАЇНИ ДК за амортизованою вартістю у відповідності до
МСФЗ 9. За своєю економічною суттю розстрочка є позикою, виданою не в ринкових умовах
(без нарахування відсотків). При первісному визнанні фінансові зобов'язання оцінюються за
справедливою вартістю (§43, 44 МСБО 39; § 5.1 МСФЗ 9). Станом на 31.12.2018 сума
переоцінки становить 233 тис. грн. (01.01.2018: 4 613 тис. грн.);
8) Витрати при первісному визнанні наданої фінансової допомоги. Нарахування умовних
відсотків. Станом на 31.12.2018 сума умовних відсотків становить 617 тис. грн. (01.01.2018:
2 428 тис. грн.);
9) На виконання вимог п. Г19 Б МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" з урахуванням фактів і
обставин, що існували на дату переходу на МСФЗ, вважається вартість часток у статутному
капіталі, оцінена за П(С)БО, справедливою і такою, що може бути використана для цілей
МСФЗ;
10) До статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" рекласифіковано витрати майбутніх
періодів. Станом на 31.12.2018 сума витрат майбутніх періодів, які було рекласифіковано
8
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

1 001 тис. грн. (01.01.2018: 814 тис. грн.);
11) Зміни облікової політики, призвели до необхідності перерахунку відстроченого податкового
активу / зобов'язання. Результати цього перерахунку належним чином відображені у цій
звітності. Станом на 31.12.2018 сума визнаних відстрочених податкових активів становить 191
374 тис. грн. (01.01.2018: 317 927 тис. грн.).
У цій звітності Звіт про рух грошових коштів складений згідно з МСФЗ прямим методом та
представлений у форматі, передбаченому НП(С)БО 1.
Подання Звіту про рух грошових коштів за прямим та непрямим методами (дозволеними
МСБО 7) не впливає на суми залишків грошових коштів та їхніх еквівалентів на початок та
кінець 2017 та 2018 років.
Також у цих примітках розкривається рух капіталу внаслідок ретроспективного застосування
облікової політики. Для порівняння інформації приведений рух капіталу за МСФЗ та П(С)БО
до початку звітного року.
МСФЗ

П(С)БО
Нерозподіле
Зареєстро Капітал
Зареєстро
Додатков
ний
Додатко
ваний
ваний Капітал у
у
ий
прибуток
вий
(пайовий) дооцінка
(пайовий) дооцінках
капітал
(непокритий
капітал
х
капітал
капітал
збиток)

Нерозподіле
ний
прибуток
(непокритий
збиток)

Залишок на 31.12.2017

30 000

-

236 161

(1 746 495)

30 000

-

236 161

(2 058 078)

Зміна облікової політики

-

-

-

-

-

-

-

-

Виправлення помилок

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни
Скоригований залишок
на 01.01.2018
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів

-

-

-

-

-

-

-

-

30 000

-

236 161

(1 746 495)

30 000

-

236 161

(2 058 078)

-

-

563 198

-

-

-

690 095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші зміни в капіталі

-

-

978

13 748

-

-

978

13 747

Разом змін у капіталі

-

-

978

576 946

-

-

978

703 842
(1 354 236)

30 000

-

237 139

(1 169 549)

30 000

-

237 139

-

-

-

-

-

-

-

184 687

-

-

-

-

-

-

-

(2 490)

-

-

-

-

-

-

-

(4 000)

-

-

-

-

-

-

-

698

-

-

-

-

-

-

-

(895)

Залишок на 31.12.2018
Трансформація звіту з
П(С)БО на МСФЗ на
01.01.2019, в т.ч.:
резерв під знецінення
запасів
сума довгострокових
інвестицій віднесено
сума переоцінки
фінансових зобов’язань з
Держрезервом України та
ГАЗ УКРАЇНИ НАК
НАФТОГАЗ УКРАЇНИ ДК
Нарахування умовних
відсотків
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «ТЕХНОВА»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)
перерахунок відстроченого
податкового
активу/ зобов'язання
Залишок на 01.01.2019

-

-

-

-

-

-

-

191 374

30 000

-

237 139

(1 169 549)

30 000

-

237 139

(1 169 549)

2.3. МСФЗ, які були прийняті, але ще не набули чинності
Зміни до стандартів, ефективна дата застосування яких наступає з 01 січня 2020 року:
 Концептуальна основа фінансової звітності - у новій редакції оновлено структуру
документа, визначення активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та
припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності
за МСФЗ;
 МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - зміни запроваджують переглянуте визначення бізнесу.
 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» - зміни уточнюють визначення суттєвості, пояснення до цього
визначення та застосування цього поняття завдяки включенню рекомендацій щодо
визначення, які раніше були наведені в інших стандартах МСФЗ;
 МСБО 10 «Події після звітного періоду»; МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»;
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; МСФЗ 2 «Платіж на основі
акцій»; Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування»; Основи для висновків до
МСФЗ 17 «Страхові контракти» - у всіх випадках словосполучення «економічні рішення»
замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до «основних користувачів»;
 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття
інформації»; МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - зміни стосуються
процентних ставок (такі як LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних
фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних інструментів.
Поправки:
 змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що
контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються
і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;
 обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа
внутрішньобанківської ставки рефінансування;
 не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Керівництво Товариства достроково не застосовує зміни до стандартів та вважає, що зазначені
зміни не будуть мати суттєвого впливу на фінансову звітність Товариства в майбутньому.
2.4. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта
України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.5. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
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2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 29 травня 2020 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.7. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто
період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ
13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за
характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови,
до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування
є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами»

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство застосувало такі нові стандарти, тлумачення, зміни до стандартів, включаючи
спричинені ними зміни до інших стандартів, з датою початкового застосування 1 січня 2019
року при складанні цієї фінансової звітності:
- МСФЗ 16 «Оренда»;
- МСФЗ 17 «Договори страхування»;
- КТМФЗ 23 «Невизначеність при розрахунку податку на прибуток»;
- Довгострокові інвестиції в асоційовані або спільні підприємства (зміни до МСБО 28);
- Планові зміни, скорочення та врегулювання (зміни до МСБО 19);
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- Щорічні поліпшення МСФЗ: цикл 2015-2017 (зміни до МСФЗ 3, МСФЗ 11, МСБО 12, МСБО
23).
Застосування цих стандартів не має суттєвого впливу на цю фінансову звітність.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам,
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» до фінансової звітності
Товариства за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року, включає:
Звіт про фінансовий стан (Баланс, Форма №1);
Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати, Форма №2);
Звіт про рух грошових коштів (Форма №3);
Звіт про власний капітал (Форма № 4);
Примітки до фінансової звітності підготовлені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або
збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації»,
згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи,
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про
характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація
наведена в розділі III Звіту про фінансові результати.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату
розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:


фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку;

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.
При первісному визнанні фінансовий актив або фінансове зобов’язання оцінюється за
справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною у випадку фінансового активу або
фінансового зобов’язання, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, на суму витрат за угодою, які відносяться до придбання або випуску фінансового
активу або фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
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3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення
протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті
за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство відносить
дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку-фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом
у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором;
і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може зробити
припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має
низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
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У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною
ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських
товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень
на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу
активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання
закритих вхідних даних.
У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного
біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість
чистих активів компаній – емітентів цінних паперів відповідно до наданої ними фінансової
звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі таких компаній.
У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість,
або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною
оцінкою справедливої вартості є собівартість.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності
таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних
вигод.
Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів цих
господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та
частку володіння у статутному капіталі таких компаній.
3.3.5. Зобов'язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:

Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
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Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання
(експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які
накопичені збитки від зменшення корисності.
3.4.2. Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Нарахування амортизації по об’єктах основних засобів Товариство проводить прямолінійним
методом, виходячи з терміну корисного використання кожного об’єкта. Середні строки
корисного використання кожного активу є такими:
• будівлі та споруди
• машини та обладнання
• транспортні засоби
• інструменти, прилади та інвентар
• інші основні засоби

15–35 років
5–25 років
5 –15 років
4–10 років
12–20 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного
використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання.
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої
актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
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нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з
використанням щорічної норми. Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних
або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Групи нематеріальних активів: програмне забезпечення та інші нематеріальні активи.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді
і тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат
на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо запасів
Товариство включає до складу запасів товари та матеріали (в т.ч. будівельні матеріали, запасні
частини, паливо, інші), що були придбані та утримуються для використання в ході
звичайної діяльності та можуть бути використані для перепродажу, якщо потреба у власному
використанні перестала існувати.
Собівартість запасів при їх вибутті та оцінці кінцевих залишків Товариство визначає:
- за формулою «середньозваженої вартості» – для вугілля;
- за формулою «перше надходження – перший видаток» – для інших матеріальних
запасів.
На дату фінансової звітності запаси оцінюють за найменшою з двох величин: собівартістю чи
чистою вартістю реалізації.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Товариство як орендар
Товариство використовує два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди
з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди визнається зобов'язання щодо
орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
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користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування).
На дату початку оренди Товариство оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи
припустиму ставку відсотка в договорі оренди, якщо таку ставку можна легко визначити.
Якщо таку ставку не можна легко визначити, то застосовується ставку додаткових запозичень
Товариства. На дату початку оренди Товариство оцінює актив з права користування за
собівартістю, яка складається з: суми первісної оцінки орендного зобов’язання; будь-яких
орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням отриманих
стимулів до оренди; будь-яких первісних прямих витрат, понесених Компанією. Після
первісного визнання актив амортизується протягом найменшого з строків - строку дії договору
оренди чи строку корисного використання згідно з обліковою політикою, що застосовується
до цього активу. Витрати на відсотки за зобов'язаннями з оренди визнаються окремо від витрат
з амортизації активу в формі права користування.
Товариство переоцінює зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміна
термінів оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків враховуються суми
переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в формі права користування.
Товариство як орендодавець
Товариство класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову
оренду. Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та
винагороди, пов'язані з правом власності на актив.
На дату початку оренди орендодавець визнає активи, утримувані за фінансовою орендою, у
своєму звіті про фінансовий стан та подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що
дорівнює чистій інвестиції в оренду.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою
про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку
оренди.
Орендодавець визнає орендні платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі
чи будь-якій іншій систематичній основі.
3.7.1. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті
щодо оподаткованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць,
що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у
якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній,
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щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або
частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо
у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно
оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорічних (основних та
додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової
політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на
кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне
страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної
працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого
розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на
розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в
бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної
вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних
послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.8.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок на
заробітну плату працівників та перераховує до Державного бюджету. Поточні внески
розраховуються як встановлений законодавством відсоток від поточних нарахувань заробітної
плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.
3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.9.1. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження
чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є
збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Товариство отримує основний дохід від виробництва та постачання електроенергії та теплової
енергії. При визначені вартості винагороди за реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
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Товариство відповідно до МСФЗ 15, визнає дохід від договорів постачання електричної та
теплової енергії. Товариство визнає дохід від надання вказаних послуг коли задовольняє
зобов’язання щодо виконання обіцяної послуги клієнтові, яка може підтверджуватись Актом
прийому-передачі наданих послуг.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів
або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)

Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б)

за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в)

суму доходу можна достовірно оцінити;

г)

ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та

ґ)

витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення
чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.
3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати
на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
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3.9.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
періоді, у якому вони виникають.
Витрати на проценти за кредитами у іноземній валюті визнаються Товариством за курсом на
дату нарахування цих процентів.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
Гривня/1 долар США

31.12.2019

31.12.2018

01.01.2018

23.686200

27.688264

28.067223

3.9.4. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні
вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний
актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.
4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією
фінансовою звітністю, відсутні.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
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4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)

вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б)

вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента під час оцінки
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на
кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк
дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику та для кредитнознецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних
збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець кожного звітного періоду.
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Класи активів та Методики оцінювання
Метод оцінки Вихідні дані
зобов’язань,
справедливої вартості
(ринковий,
оцінених
дохідний,
за справедливою
витратний)
вартістю
Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за
справедливою вартістю
Грошові кошти
Первісна та подальша оцінка
Ринковий
Офіційні курси НБУ
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості
Торгові цінні
папери
Інструменти
капіталу, боргові
цінні папери,
доступні для
продажу

Первісна оцінка інструментів капіталу Ринковий
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів
капіталу
здійснюється
за
справедливою вартістю на дату
оцінки.

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату
оцінки,
за
відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки,
використовуються ціни
закриття
біржового
торгового дня

Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, що не обліковуються за
справедливою вартістю
Боргові
цінні Первісна оцінка боргових цінних Ринковий,
Офіційні біржові курси
папери
паперів як фінансових активів дохідний
організаторів торгів на
здійснюється
за
справедливою
дату
оцінки,
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
котирування
операції, в ході якої був отриманий
аналогічних
боргових
актив. Подальша оцінка боргових
цінних
паперів,
цінних паперів здійснюється за
дисконтовані
потоки
справедливою вартістю.
грошових коштів
Дебіторська
заборгованість

Первісна
та
подальша
оцінка Дохідний
дебіторської
заборгованості
здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Довгострокові
зобов’язання

Первісна
та
подальша
оцінка Витратний
довгострокових
зобов’язань
здійснюється
за
справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки.

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка поточних Витратний
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки
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5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи активів
та
зобов’язань,
оцінених за
справедливо
ю вартістю

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

Усього

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Дата оцінки
Інвестиції
доступні для
продажу,
акції
(ПАТ
«Імпульс
плюс»)

5.3. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2019 та 2018 роках переміщень між рівнями ієрархії не було.
5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії
У 2019 та 2018 роках руху активів, що оцінюються за справедливою вартістю з
використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії не було.
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зупинений обіг цінних паперів
ПАТ «Імпульс плюс».
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не оцінюються
за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про
справедливу вартість є обов’язковим)
Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів, дебіторської та
кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна оцінка ринкової вартості
цих інструментів відсутня. Товариство припускає, що справедлива вартість таких фінансових
інструментів дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Для фінансових активів та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що
балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства, які не
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі віднесена до 3-го рівня ієрархії
справедливої вартості.
Керівництво Товариства вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов’язань не
має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю.
Керівництво Товариства вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо застосування
справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності
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залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може
бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ
6.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг
Доходи від реалізації у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним
чином:
Стаття
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
реалізація електроенергії
реалізація теплової енергії
інша реалізація
Разом

2019
1 798 694
1 393 277
398 325
7 092
1 798 694

2018
2 207 866
1 750 810
445 377
11 679
2 207 866

6.2. Собівартість реалізації товарів, робіт, послуг
Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у звітному та попередньому періодах були
сформовані наступним чином:
Стаття
Матеріальні витрати
Витрати на оплату праці
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
6.3. Інші операційні доходи та інші операційні витрати

2019
(1 403 168)
(131 339)
(92 607)
(248 703)
(1 875 817)

2018
(1 317 481)
(111 510)
(90 588)
(617 213)
(2 136 792)

Інші операційні доходи та операційні витрати у звітному та попередньому періодах були
сформовані наступним чином:
Стаття
Інші операційні доходи
Інші операційні витрати
6.4. Адміністративні витрати

2019
375 692

2018
980 178

122 652

206 194

Адміністративні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним
чином:
Стаття
Заробітна плата та нарахування на заробітну плату
Банківське обслуговування
Інформаційно-консалтингові, аудиторські, нотаріальні,
юридичні та інші послуги
Амортизація необоротних активів, нематеріальних
активів та інших не оборотних активів
Супровід ПП «1С»

2019
(26 426)
(939)

2018
(22 113)
(628)

(6 951)

(5 454)

(4 053)

(4 506)

(92)

(128)
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Витрати на оренду (Фонд комунального майна)
Податок на землю, нерухоме майно
Утримання автотранспорту, страхування
Послуги зв`язку, інтернет
Витрати на електроенергію, воду

(229)
(72)
(121)
(250)
(47)

(211)
(105)
(232)
(221)
(31)

Витрати на відрядження

(55)

(50)

Витрати на канц.товари

(112)

(115)

Витрати на періодичні видання, бланки

(128)

(123)

Витрати на паливно-мастильні матеріали

(422)

(566)

Витратні матеріали для комп'ютерної техніки

(87)

(132)

Витрати на ремонт та тех.обслуговування

(221)

(208)

Витрати на навчання та семінари

(48)

(51)

(262)
(40 515)

(135)
(35 009)

Інші адміністративні витрати
Разом
6.5. Витрати на збут
Витрати на збут у звітному періоді відсутні.

6.6. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином:
Стаття
2019
2018
Інші фінансові доходи
662
617
Фінансові витрати, в тому числі:
91 936
120 212
Фінансові витрати за користування позиками
55 428
83 781
Фінансові витрати за користування банківським кредитом
36 508
36 198
Інші фінансові витрати
233
6.7. Податок на прибуток
Стаття
Податкова ставка,%
Витрати (дохід) з податку на прибуток

2019
18
9 686

2018
18
126 554

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Податкова ставка - 18%
Податок за встановленою податковою ставкою - 0 тис. грн.
Податковий вплив постійних та тимчасових різниць
Відстрочений податковий активів – 9 686 тис. грн.
6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2019 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.
6.9. Нематеріальні активи
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості
нематеріальних активів Товариства:
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Первісна вартість
на 31 грудня 2018 року
Надходження
Вибуття
на 31 грудня 2019 року

Всього
54 613
(1)
54 612

Накопичена амортизація
на 31 грудня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття
на 31 грудня 2019 року

(41 428)
(4150)
1
(45 577)

Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2018 року
на 31 грудня 2019 року

13 185
9 035

Первісна вартість
на 01 січня 2018 року
Надходження
Вибуття
на 31 грудня 2018 року

Всього
54 612
1
54 613

Накопичена амортизація
на 01 січня 2018 року
Нарахування за рік
Вибуття
на 31 грудня 2018 року

(36 858)
(4 570)
(41 428)

Чиста балансова вартість
на 01 січня 2018 року
на 31 грудня 2018 року

17 754
13 185

Залишки нематеріальних активів сформовані Товариством за рахунок програмного
забезпечення та інших нематеріальних активів.
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
6.10. Основні засоби та капітальні інвестиції
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості основних
засобів Товариства:

Первісна вартість

Земельні
ділянки,
капітальні
витрати на
поліпшення

Будинки,
споруди та
передаваль
ні пристрої

Інструменти

Машини та

Транспортні

обладнання

засоби

прилади,
інвентар
(меблі)

Інші
основні
засоби

Разом

земель
Станом на 01 січня
2018
Придбання, створення

5 165

1 831 730

1 895 419

234 503

779 694

46 180

4 792 691

-

13 989

84 160

5 132

730

1 092

105 103
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(13)

(609)

(1 781)

-

-

9 102

9 102

1 979 398

239 635

780 411

55 765

4 905 115

57

23 332

11 691

589

15 036

50 705

(1 451)

(206)

(1 135)

(771)

(3 563)

5 165

1 843 347

2 002 524

250 191

781 000

70 030

4 952 257

Станом на 01 січня
2018
Амортизація
нарахована за 2018 рік
Погашення амортизації
(інші зміни)
Станом на 31 грудня
2018
Амортизація
нарахована за 2019 рік

(188)

(1 603 755)

(1 682 232)

(232 212)

(777 292)

(6 334)

(4 302 013)

(78)

(29 275)

(58 853)

(780)

(731)

(1 138)

(90 855)

-

(6 419)

160

-

8

609

(5 642)

(266)

(1 639 449)

(1 740 925)

(232 992)

(778 015)

(6 863)

(4 398 510)

(74)

(29 738)

(60 784)

(1 440)

(672)

(104)

(92 812)

Погашення амортизації

-

1 451

206

1 135

-

771

3 563

(340)

(1 667 736)

(1 801 503)

(233 297)

(778 687)

(6 196)

(4 487 759)

4 899

205 292

238 473

6 643

2 396

48 902

506 605

4 825

175 611

201 021

16 894

2 313

63 834

464 498

Реалізація (списання)
Трансформація та
перекласифікація за
МСФЗ
Станом на 31 грудня
2018

-

(978)

(181)

-

-

-

5 165

1 844 741

Придбання, створення
Реалізація (списання)
Станом на 31 грудня
2019
Накопичений знос

Станом на 31 грудня
2019
Балансова вартість
станом на 31.12.2018
Балансова вартість
станом на 31.12.2019

У складі усіх груп основних засобів обліковується комунальне майно, що орендується у складі
цілісного майнового комплексу (далі – ЦМК), яке використовується для виробництва
електричної та теплової енергії, забезпечення транспортування теплової енергії та надання
послуги з центрального опалення та центрального постачання гарячої води.
Комунальне майно було отримано у користування ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА", згідно Договору
оренди цілісного майнового комплексу від 25 грудня 2000 року, укладеного з Фондом
комунального майна Чернігівської міської ради.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Товариство має обтяження рухомого
майна за наступними договорами:


Договір застави рухомого майна №380/17 від 04.09.2017р. з АТ «АЛЬФА-БАНК»,
вартість предмету застави - 117 969 479 грн., строк дії договору до 31.08.2020 року.
Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 31.10.2019 року згідно з наказом по
підприємству і у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879.
Під час інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено.
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6.11. Запаси
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості запасів
Товариства:
Показник
Сировина та матеріали
Паливо
Запасні частини
Тара

31 грудня 2019
9 887
129 364
-

Матеріали сільськогосподарського
призначення
Інші матеріали
Малоцінні швидкозношувані предмети
Товари, готова продукція
Разом

01 січня 2018
10 034
178 579
33

31 грудня 2018
7 443
227 436
293
37

-

6

102

903
864
36
141 055

3
74
30
235 324

6
74
43 555
232 383

Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Товариство має обтяження товарів в
обороті за наступними договорами:
Договір застави товарі в обороті №379/17 від 04.09.2017 року з АТ «АЛЬФА-БАНК»,
у кількості товарів в обороті (вугілля) – 44740,33 тон, вартість предмету застави – 113 071 788,
61 грн., строк дії договору до 31.08.2020 року.
6.12. Грошові кошти та їх еквіваленти
Показник
Рахунки в банках

31 грудня 2019
р. 13 239

31 грудня 2018
39 449

01 січня 2018
80 809

1
13 240

3
39 452

2
80 811

Грошові кошти у касі
Разом

Залишки коштів на рахунках підтверджено банківськими виписками, а в касі Товариства – актом
інвентаризації.
6.13. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
Дебіторська заборгованість

31 грудня 2019

31 грудня 2018

01 січня 2018

Торговельна дебіторська заборгованість

188 546

274 058

217 109

Дебіторська заборгованість за виданими
авансами

68 171

16 030

76 896

Розрахунки з бюджетом
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інші оборотні активи

7 341
199 823
39 663

154
205 540
19 623

21 304
144 545
21 436

Дебіторська заборгованість представлена Товариством у Звіті про фінансовий стан у вигляді
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (торгова дебіторська
заборгованість), дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами та
іншою поточною дебіторською заборгованістю з врахуванням резерву під очікувані кредитні
збитки.
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У статті дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги обліковується заборгованість
кінцевих споживачів за послуги
з теплопостачання, електричну енергію, а також
заборгованість споживачів по іншій діяльності Товариства, а саме: надання послуг з підкачки
холодної води, обслуговування та ремонт внутрішньо-будинкових мереж, тощо.
Основними категоріями споживачів Товариства є наступні:
- ДП «Оператор ринку»
- населення;
- промислові організації та установи;
- бюджетні установи та організації;
- релігійні організації та культові споруди;
- комунально-побутові організації.
Найбільша сума дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги доводиться на
заборгованість по розрахунках за електричну енергію з ДП «Енергоринок», а також за послуги
з теплопостачання населенню.
Компанія проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з використанням
індивідуального підходу.
Внаслідок застосування МСФЗ 9, станом на 31.12.2019 року Товариство визнало суму резерву
під очікувані кредитні збитки на загальну суму 270 290 тис. гривень.
Зміна резерву під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості була такою:
Резерв під очікувані кредитні збитки

31 грудня 2019
(270 290)

31 грудня 2018 01 січня 2018
(236 390)
(239 376)

6.14. Власний капітал
Структура власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019
наступною:
Стаття
Статутний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Разом

31 грудня 2019

та 31.12.2018 року була

31 грудня 2018

01 січня 2018

1 610 003

30 000

30 000

237 840

237 139

236 161

(1 186 021)

(1 169 549)

(1 746 495)

661 822

(902 410)

(1 480 334)

Протоколом
Загальних
зборів
учасників
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «ТЕХНОВА» № 258 від 14.11.2019 року, було прийняте
рішення про збільшення статутного капіталу та внесення додаткових вкладів до статутного
капіталу Товариства, а саме:



AKOUNDA INVESTMENTS LIMITED – 1 213 444 144,98 грн.;
ANDRAT HOLDINGS LIMITED - 366 559 155,59 грн.

Протоколом Загальних зборів учасників №258 від 14.11.2019 року затверджено Статут в новій
редакції. Відповідно до нової редакції Статуту Товариства для забезпечення діяльності
створено Статутний капітал у розмірі 1 610 003 300,57 гривень.
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Статутний капітал Товариства був сплачений шляхом зарахування зустрічних однорідних
вимог, а саме:




компанія ANDRAT HOLDINGS LIMITED по договору про внесення додаткового
вкладу учасником від 13 серпня 2019 року, зобов'язана внести додатковий вклад у
грошовій формі до статутного капіталу Товариства в розмірі 14 570 000 доларів США
(еквівалент по курсу НБУ - 366 559 155,59 грн.), а ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»
зобов'язана повернути позику в сумі 14 570 000 доларів США;
компанія AKOUNDA INVESTMENTS LIMITED по договору про внесення додаткового
вкладу учасником від 13 серпня 2019 року, зобов'язана внести додатковий вклад у
грошовій формі до статутного капіталу Товариства в розмірі 48 232 000 доларів США
(еквівалент по курсу НБУ - 1 213 444 144,98 грн.), а ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА»
зобов'язана повернути позику в сумі 48 232 000 доларів США.

6.15. Короткострокові забезпечення

Стаття
Забезпечення виплат відпусток
Разом

31 грудня 2019
6 686
6 686

31 грудня 2018
4 971
4 971

01 січня 2018
4 000
4 000

6.16. Довгострокові кредити банків
Довгострокові позики станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені позикою банка
АТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 170 000 тис. грн, погашення основної суми 31 серпня 2020 р.
6.17. Довгострокова кредиторська заборгованість (Інші довгострокові зобов’язання )
Довгострокова кредиторська заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у
наступному вигляді:
Кредити та позики:

31 грудня 2019 31 грудня 2018 01 січня 2018

AKOUNDA INVESTMENTS LIMITED (HE
316180, Griva Digeni, Panayides Building, 2nd
floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кіпр)

-

ANDRAT HOLDINGS LIMITED (HE
314758, Griva Digeni, Panayides Building, 2nd
floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кіпр)

-

Разом

-

1 768 783

Інші довгострокові зобов’язання

-

-

1 358 427
410 356

1 353 738

408 940
1 762 678
1 224

Товариством отримана довгострокова позика в іноземній валюті на поповнення оборотних
коштів. Дані позики були погашені шляхом зарахування зустрічних однорідних
вимог. Примітка 6.14.
6.18. Векселі видані
Поточна заборгованість Товариства за виданими векселями представлена у фінансовій
звітності у наступному вигляді:
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Стаття
Простий вексель за пред’явленням,
дата складання 18.05.2016

31 грудня 2019

31 грудня 2018

01 січня 2018

16 145

16 145

16 145

6.19. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Короткострокова заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у
наступному вигляді:
Стаття
Поточна кредиторська заборгованість:
- за товари, роботи, послуги
(торгова)
- за розрахунками з бюджетом
- за розрахунками зі страхування
- за розрахунками з оплати праці
- за одержаними авансами
Інші поточні зобов’язання
Разом

31 грудня 2019

31 грудня 2018

01 січня 2018

376 429

126 892

239 780

10 397
1 374
5 457
5 340

16 793
1 254
4 032
202 719

59 410

92 166

9 107
866
2 894
126 411
768 072

458 407

443 856

1 47 130

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги сформована Товариством
за рахунок заборгованості перед постачальниками за товари, роботи, послуги, а також з
авансів, сплачених таким постачальникам, найбільшими з яких з яких є: НАК «Нафтогаз
України» – на суму 98 558 тис. грн., ТОВ «Нью Арк Іст» – на суму 96 957 тис. грн, що загалом
складає 51,9 % від загального обсягу товарної кредиторської заборгованості.
6.20. Оренда цілісного майнового комплексу
ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» орендує цілісний майновий комплекс Комунального
енергогенеруючого підприємства «Чернігівська теплоелектроцентраль» (надалі – ЦМК)
відповідно до рішення Чернігівської міської ради від 18.10.2000 року та договору оренди з
Фондом комунального майна цілісного майнового комплексу № 1 від 25.12.2000 року. ЦМК
отримано в довгострокову оренду терміном по 23 серпня 2023 р.
Відповідно до ст.13 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від
10.04.92 р. № 2269-XII, орендоване майно включено до балансу Товариства із зазначенням,
що це майно є орендованим. Основні засоби, які взяті в оренду в складі ЦМК відображені
Товариством за дебетом рахунку «Основні засоби» і кредитом субрахунку «Інший додатковий
капітал».
31 грудня 2019 31 грудня 2018
Вартість орендованих у складі ЦМК
основних засобів
Зобов’язання з оренди ЦМК перед
Фондом комунального майна
Чернігівської міської ради

01 січня 2018

236 508

235 807

234 829

-

-

-
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Амортизація основних засобів у складі орендованого ЦМК за 2019 рік становила в сумі 38 337
тис. грн. (2018: 34 760 тис. грн.).
Сума орендної плати ЦМК за 2019 рік становила в сумі 29 926 тис. грн. (2018: 27542 тис. грн.).
Орендні платежі Товариством погашаються виключно грошовими коштами.
7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
7.1 Умовні зобов'язання.
7.1.1. Судові позови
Керівництво товариства вважає, що судові позиви, які подані кредиторами проти підприємства
є несуттєвими і підприємство не понесе істотних збитків. Відповідно, резерви під такі
очікувані кредитні збитки не створювались та відповідно у фінансовій звітності не
відображались.
7.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене
буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися
відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату
балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на дату
складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Резерви під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості складають станом на 31
грудня 2019 року 270 290 тис. гривень.
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
На виконання вимог МСФЗ 24 Товариство розкриває наступну інформацію.
Згідно МСФЗ 24, до зв’язаних сторін Товариства належать:
- юридичні особи, які мають можливість одноосібно контролювати діяльність Товариства або
суттєво впливати на прийняття нею фінансових та оперативних рішень, а так саме ті, щодо
яких Товариство має такі можливості.
- це фізичні особи, або члени сім'ї фізичної особи, які здійснюють одноосібно контроль за
діяльністю Товариства, а також посадові особи, які мають повноваження на планування,
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керівництво та контроль за діяльністю структурних підрозділів Товариства і члени родин вище
зазначених осіб.
Перелік пов’язаних сторін визначається, враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну
форму.
До переліку пов’язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб’єкті
господарювання, що надає їм значний вплив на суб’єкт господарювання належать:
Учасники Товариства:
AKOUNDA INVESTMENTS LIMITED (HE
316180, Griva Digeni, Panayides Building, 2nd
floor, office/flat 3, 3030 Limassol, Кіпр)
ANDRAT HOLDINGS LIMITED (HE 314758,
Griva Digeni, Panayides Building, 2nd floor,
office/flat 3, 3030 Limassol, Кіпр)

31.12.2019, % 31.12.2018, % 01.01.2018, %
77
99
99

23

1

1

Всього
100,0
100,0
100,0
Операції та залишки з пов’язаними сторонами
Наведена нижче таблиця містить інформацію про загальні суми операцій з пов'язаними
сторонами за 2019 та 2018 роки.
Придбання у пов'язаних сторін:
Нарахування відсотків за кредитом

2019

2018

55 428

83 782

Залишки в розрахунках між Товариством і пов'язаними сторонами на звітну дату представлені
нижче:
Заборгованість перед пов'язаними
31.12.2019
31.12.2018
01.01.2018
сторонами:
Інші довгострокові зобов’язання за
1 768 783
1 762 678
кредитами
відсотки за кредит
716 005
Операції з провідним управлінським персоналом
У 2019 році, загальна сума виплат на оплату праці провідному управлінському персоналу
становила у розмірі 3 115 тис. грн. (2018: 2 354 тис. грн.).
7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і інші
оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад, торгова
кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його
операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий
ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та
неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює
процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими
ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління
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ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків
представлені нижче.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими
інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству
властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою дебіторською
заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і фінансових
установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно можуть
призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в основному
із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Максимальна схильність кредитному ризику станом на 31 грудня 2019 р. представлена
балансовою вартістю кожного класу фінансових активів, та є наступною:
(у тисячах гривень)
Торгівельна дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти
Разом

31 грудня 2019 р.
188 546
199 823
13 240
401 609

Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської
заборгованості з клієнтами (споживачами послуг) і тому схильність до кредитного ризику у
більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.
Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з
дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх
еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що банки,
в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність невиконання
зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.
З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю в Товаристві
використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг
кредитоспроможності покупців та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань
покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови.
Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату. Резерв очікуваних
кредитних збитків визначається в розрізі індивідуального резерву (використовуючи
ідентифікований метод). Відповідно до ідентифікованого методу, величину резерву
очікуваних кредитних збитків визначають в абсолютній сумі сумнівної заборгованості на
підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів в розрізі договорів і поставок. Станом
на 31 грудня 2019 року Товариством визнано резерв під очікувані кредитні збитки в сумі
270 290 тис. грн.
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7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по
фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять
у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий
ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових
ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями
в акції та інші фінансові інструменти.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься
внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство володіє фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті, йому притаманний валютний ризик. Крім цього валютний
ризик обумовлено діяльністю Товариства, а саме придбанням сировини у інших країнах.
Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в
операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій
діяльності при залученні позикових ресурсів.
USD.
тис. грн.
31 грудня 2019
Фінансові активи
Фінансові зобов’язання
Кредити, тис. грн.
Торгова кредиторська заборгованість, тис. грн.
Всього: чиста вартість, тис. грн.

USD
тис. грн.
31 грудня 2018

135 891
135 891

1 768 783
1 768 783

Нижче наведено аналіз чутливості фінансових інструментів Товариства до змін курсу
української гривні до відповідних іноземних валют. Відсоток, представлений в таблицях, є
рівнем чутливості, який Компанія використовує при складанні внутрішніх управлінських
звітів і являє собою оцінку цілком можливої зміни валютних курсів. Аналіз чутливості
включає лише заборгованість по виплатам в іноземній валюті деномінованих монетарних
одиниць та корегування їх залишку на кінець кожного звітного періоду відповідно до зміни
курсів валют. Додатні значення показників вказують на збільшення прибутку, якщо українська
гривня укріплюватиметься по відношенню до відповідної іноземної валюти.
З послабленням гривні по відношенню до валют, буде спостерігатися рівний або негативний
вплив на прибуток, що відображають від’ємні значення показників.
(у тисячах гривень)
Зміна обмінного курсу
Прибуток/(збиток), тис. грн.

USD

USD

2019

2018

+10%

+10%

(13 589)

(176 878)

Інший ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін незалежно від того,
чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструменту або його
емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, за якими
здійснюються операції на ринку.
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Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на
вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. Керівництво
Товариства оцінює, що можливе коливання балансової вартості фінансових активів
Товариства, які можуть наражатись на інший ціновий ризик, не є суттєвим в межах фінансової
звітності. Акції ПАТ «Імпульс плюс» знецінені до нуля внаслідок Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку зупинення їх обігу. Інші активи, які можуть наражатись на
інший ціновий ризик відсутні.
7.3.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні фінансових
зобов'язань, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або інших фінансових
активів.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності.
Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими
фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від
операційної діяльності.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в
розрізі строків погашення представлена наступним чином:
(у тисячах гривень)
До
1
Рік, що закінчився
Від 1 місяця Від 1 року до
Більше 5
Всього
5 років
31 грудня 2019 року місяця
до 1 року
років
1
2
3
6
7
Довгострокові
позики
Довгострокові
170 000
170 000
позики банка
Торговельна та інша
146 456
228 616
39
1 318
376 429
кредиторська
заборгованість
146 456
398 616
39
1 318
546 429
Всього
Рік, що закінчився
До 1
Від 1 місяця Від 1 року до
Більше 5
Всього
31 грудня 2018 року місяця
5 років
до 1 року
років
Довгострокові
1 768 783
1 768 783
позики
Довгострокові
170 000
170 000
позики банка
Торговельна та інша
104 929
20 201
5
1 757
126 892
кредиторська
заборгованість
104 929
1 788 984
170 005
1 757
2 065 675
Всього
Рік, що закінчився
До 1
Від 1 місяця Від 1 року до
Більше 5
Всього
01 січня 2018 року
місяця
до 1 року
5 років
років
Довгострокові
позики

-

-

1 762 678

-

1 762 678
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Довгострокові
позики банка

-

-

170 000

-

170 000

Торговельна та
інша кредиторська
заборгованість

114 968

122 354

261

2 197

239 780

Всього

114 968

122 354

1 932 939

2 197

2 172 458

Станом на «31» грудня 2019 р. Товариство наражається на наступні ризики:
Назва
Ступінь впливу
Ризик ринкової концентрації
низький рівень ризику
Ризик дефолту контрагента
низький рівень ризику
Ризик інвестицій в акції
низький рівень ризику
Операційні ризики
низький рівень ризику
З огляду на вищевикладене, в Товаристві відсутні ризики, які значною мірою можуть
вплинути на господарську діяльність компанії. Товариство має необхідний запас
платоспроможності станом на 31.12.2019 року і Товариство здійснює своєчасне виконання
більшості перерахованих вимог.
Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками, виходячи з
фінансової спроможності Товариства.
7.4. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності
Товариства в осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за
рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Товариство здійснює
контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується
шляхом ділення чистої заборгованості на суму власного капіталу та чистої заборгованості. У
чисту заборгованість включаються банківські кредити, інші фінансові зобов'язання,
комерційна та інша кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх
еквівалентів.
Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату відображено наступним чином:
(у тисячах гривень)
Власний капітал
Інші довгострокові зобов’язання
Заборгованість за банківськими кредитами
Заборгованість за векселями виданими
Торгова кредиторська заборгованість
Інша поточна кредиторська заборгованість та
зобов'язання
Грошові кошти та їх еквіваленти
Чиста заборгованість
Разом власний капітал та чиста
заборгованість
Коефіцієнт фінансового важеля

31.12.2019

31.12.2018

01.01.2018

661 822
170 000
16 145
376 429

(902 410)
1 768 783
170 000
16 145
126 892

(1 746 495)
1 763 902
170 000
16 145
239 780

59 410

92 166

767 138

(13 240)
621 984

(39 452)
2 081 820

(80 811)
2 876 154

1 283 806

1 179 410

1 129 659

48,4%

176,5%

254,6%
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