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Фiнансова звiтнiсть
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ТоВ (ПКФ УКРАТНА)

ЗВlТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

н аzля Оов i й ра Oi А к l]t о Н Е Р Н о го То в Ар и ст в А о м и ко л дiв о Бл Е Н Е Р го r,

flupeKmopy тоВАРистВд З ОБМ ЕЖЕНОЮ ВlДПОВtДДЛЪНlСТЮ кМИКОЛДiВСЬКД
ЕлЕ ктро п остдч Ал ън л ком п Ан l я >

flyMKa

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностiТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВlДАЛЬНlСТЮ
кМИКОЛАfВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАJIЬНА КОМПАНlЯ> (далi- Товариство), що складаеться з
балансу (звiту про фiнансовий стан) Товариства на 31 грудня 2019 року, звiту про фiнансовi
результати (звiту про сукупний дохiд), звiту про рух грошових коштiв та звiту про власний капiтал за
piK, що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий
виклад значущих обл iкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix сутгевих аспектах
фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 201 9 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки
за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
((МСФ3)).

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>). Нашу вiдповiдальнiсть
згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi>> нашого звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики
професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс РМСЕБ>)
та етичними вимогами, що застосовуються в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання
ix як основи для нашоi думки.

Вiдповiдальнiсть управлiнськоrо персоналу Товариства та KoMiTery НаглядовоТ ради АТ
<<МиколаТвобленергоD з питань аудиry за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання
фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФ3 та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персонал визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоТ
звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностiуправлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це
застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, коли

управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не мае
iнших реальних альтернатив цьому.

KoMiTeT НаглядовоТ ради АТ <<МиколаТвобленерго> з питань аудиry несе вiдповiдальнiсть за нагляд
за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi

Нашими цiлями е отримання обt'рунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить
суттового викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить
нашу думку. Обiрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттове викривлення, коли воно icHyo.
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими,
якщо окремо або в сукупностi, як обlрунтовано очiкуеться , вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що приймаються на ocHoBi цiоt фiнансовоТ звiтностi.

Телефон/факс. +3В 044 501 25 31 . www.pkf,kiev,ua . E-mail, pkf@pkf.kiev,ua
ТОВ"ПКФУкраТна".вул.Б-Хмельницького,52Б(БЦtВекторл1 .1 поверх.Киlв.010ЗO.Украl'на
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Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиry.

KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовот звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, та отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для
використання [х як основи для нашоl думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення
внаслiдок щахрайства с виlлим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки
шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, HeBipHi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;

. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефекгивностi системи внутрiшнього контролю;

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облtкових полiтик та об/рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ, зроблених управлiнським персоналом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на
ocHoBi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи icHye суттева
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB мо>клtивiсть
Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо
iснування TaKoi сутгевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii i фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi

розкриття iнформацii е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки /рунтуеться
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BT|M, майбутнi подiТ
або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi;

. оцiнюомо загальне подання, cTpyl{гypy та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подii, що лежать в ocHoBi
fi складання, так, щоб досягти доетовiрного вiдображення.

Ми повiдомляемо KoMiTeTy Наглядовоl ради АТ <<МиколаТвобленерго> з питань аудиту iнформацiю
про запланований обсяг i час проведення аудиту та сутгевi аудиторськi результати, виявленi пiд
час аудиту, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд
час аудиту.

Партнером iз завдання з аудиry (ключовим партнером з аудиry), результатом якого е цей звiт
незалежного аудитора, е Тетяна Пашина.

l(лtючовий партнер з аудиту
ТоВ (ПКФ YKPAiHA)
(Номер реесmрацi| у Peccmpi

Т.С. Пашина

MicTo КиТв, YKpaiHa
26 лютого 2020 року 9t-reEi€o
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕ КТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 3,1 грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux ерчвень, якu4о не зазначено iHtue)

ffaTa (piK, мiсяць, число)
ПiДПРИеМСТВО ТОВ <МиколаТвська електропостачальна компанiяrr за еflРПОУ
Територiя УкраТна за КоАТУУ

01 01

42129888

48,10136з00

230

35.1 3Вид економiчноТ дiяльностi Торгiвля електроенергiею
Середня кiлькiсть
працiвникiв1

Адреса, телефон

175

Органiзацiйно-п равова форма
господарювання

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю за КоПФГ

за KBEfl

Форма N 1 Код за flKYfl 1 801 001

вулиця Погранична, буд, З9/1, м. МИКОЛАj'В,
ми колАl'вськА обл., 540].7

Одиниця вимiру; тис. грн, без десяткового знаку (oKpiM роздiлу lV Звiту
про фiнансовi результати (3Biry про сукупний дохiд) (форма N 2), грошовi
показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положен ня м и (стандартам и) бухгалтерського облi ку

за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (3BiT про фiнансовий стан)
на 31 грчдня 2019 р,

Актив Код
рядка

Номер
примiтки

на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

I 2 J 4 5

l. Необоротнi акгиви
Нематерiальнi активи ,l000 о 163 756

первiсна BapTicTb 1 001 164 803
накопичена амортизацiя 1002 (1) (47)

Незавершенi капiтальнi iнвестицiТ 1 005

OcHoBHi засоби 1010 7 5 045
первiсна BapTicTb 101 1 45 5 448
Знос 1012 (40з)

l нвестицiйна HepyxoMicTb 1015

flовгостроковi бiологiчнi активи 1 020

,Qовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ:
якi облiковуються за методом участi в
капiталi iнших п иемств

1 030

iншi фiнансовi iнвестицiТ 1 035
fl овгострокова дебiторська

1 040

Вiдстроченi податковi активи 1 045 8 75
lншi необоротнi активи 1 090
Усього за роздiлом l ,|095 208 5 876

20

45



ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРО ПО СТА ЧАЛ Ь НА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, що закiнч ився 31 грудня 2019 року
(в muсячах ерчвень. якчlо не зазначено iHLue)

1 з 4
^

ll. Оборотнi активи
Запаси 1 100 о J lJ 619
поточнi бiологiчнi активи 11 10

ffебiторська заборгованiсть за продукцiю,
товари, роботи, послуги 1 125 10 173 435

!ебiторська заборгованiсть за
розрахунками;

за виданими авансами 1 130 11 17 070 64 407
з бюджетом: 1 1з5 12 1 002

у тому числi з податку на прибуток 1 136
lнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155 10 45
Поточнi фiнансовi iнвестицii' 1 160
Грошi та iх еквiваленти 1 165 13 65 814 60 749
Витрати майбутнiх перiодiв 1170
lнщi оборотнi активи 1 190 12 13 974 21 642
Усього за ом ll 1195 97 171 321 899
lll. Необоротнi акrиви, утримуванi для

п та пи
,l200

Баланс ,l300 97 379 327 775

Пасив Код
рядка

Номер
примiтки

на початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

1 2 4 Е

l. Власний капiтал

Зареестрований капiтал
1 400

14
200 200

Капiтал у дооцiнках 1 405

ffодатковий капiтал 1410
Резервний капiтал 1415
Нерозподiлений прибуток (непокритий
qQцrоц) 1420

(75з) 24 807
неоплачений капiтал 1425
Вилучений капiтал 1 4з0
Усього за роздiлом l 1495 (553) 25 007

ll.,Щовгостроковi зобов'язання i

забезпечення

1 500Вiдстроченi податковi зобов'язання

fl овгостроковi кредити банкiв -1510

1515 28 143
fl овгостроковi забезпечення 1 520
l_.|iльове фiнансування 1525
Усього за роздiлом ll 1 595 143

4

lншi довгостроковi зобов'язання



ТОВ (МИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРОПО СТА ЧАЛ ЬНА КО МПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 31 грудня 20,t 9 року
(в mчсячах yKpaiHcbKux epuBeH ь, якчlо не зазначено iHtle)

1 l 3 4 Е

lll. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 1 600

Поточна кредиторська заборгованiсть за

довгостроковими зобов'язаннями 1610 28 з51
товариt роботи, послуги 1615 19 42 126 110

розрахунками з бюджетом 1 620 12 269 6 353

у тому числi з податку на прибуток 1621 б 5 522

розрахунками зi страхування 1625 zo 1 0,10

розрахунками з оплати працi 1 бз0 15 95 4 364
авансами одержаними 1 бз5 16 оJ I lz 127 895
за розрахунками з учасниками 1 640

поточнi забезпечення 1 660 4,? 419

flоходи майбутнiх перiодiв 1 665
lншi поточнi зобов'язання 1 690 18 1 728 зб 12з
Усього за роздiлом lll 1 695 97 932 302 625

lV, Зобов'язання, пов'язанi з
необоротними активами,

утримуваними для продажу, та групами 1 700

Баланс 1 900 97 379 327 775

Керiвник лiнченко Валентин Володимирович

Головний жуковська Свiтлана станiславiвна

Щя фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 24.О2.2О2О

примiтки, що додаються, е невiд'емною частиною цiет фiнансовот звiтностi
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux epuBeHb. якu.l,а не зазначено tHtue)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2019 piK

Форма N 2 Код за ДКУД

l. ФlнАнсовl рЕзультАти

1 801 00з

Стаття Код
рядка

Номер
примiтки За звiтний перiод

3а аналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 J 4 Б

Чистий дохiд вiд реалiзацil продукцiТ (ToBapiB,
робiт, послуг) 2000 23 2 867 671 з60

Собiвартiсть реалiзованоТ п родукцiТ (ToBapiB,
робiт, послуг) 2050 20 ( 2822з90 ) ( з41)
Валовий:

Прибуток 2090 45 281 19
Збиток 2095 ( )

lншi операцiйнi доходи 2120 24 6 462
Адм iнiстративнi витрати 21з0 21 ( 17 202 ) ( 241 )

Витрати на збут 2150 ( )

lншi операцiйнi витрати 21 80 22 ( з 418 ) ( 531 )

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ
дiяльностi:

Прибуток 21 90 31 123
Збиток 2195 ( ) ( 753 )

flохiд вiд участi в капiталi 2200
lншi фiнансовi доходи 2220
lншi доходи 2240
Фiнансовi витрати 225о 25 ( 116 )

Втрати вiд участi в капiталi 2255 ( )

lншi витрати 2270 ( )

Фiнансовий результат до оподаткування:
Прибуток 2290 31 007
Збиток ( ) (75з)

(Витрати) / дохiд з податку на прибуток 2300 оU ( 5447 )

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi
пiсля оподаткування 2305

Чистий фiнансовий результат:
Прибуток 2з50 25 560
Збиток 2355 (75з)

6
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 31 грудня 2019 роry

' в m u ся чах у Kpai'HcbKu х я кчlо не зазначено iHule
ll. сукупни

lll. ЕлЕмЕнти опЕ |ЙНИХ ВИТРАТ

lV. розрАхунок покАзникlв приБутковостl й

Керiвник
Лiнченко Валентин Володимирович

Жуковська Свiтлана Станiславiвна
Головний бухгалтер

t_{я фiнансова звiтнiсть бу,Ла ЗаТВеРДжеrа :с Blr)/cкy 24 02 2020

1

Стаття Код
рядка

Номер
примiтки

3а звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 J 4 Е

ýооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 24оо

flооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 2410
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та
спlльних мств 2415

lнший сукупний дохiд 2445
lнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок
доходом

на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним
2455

lнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
tудудцццдохiд (сума рядкiв 2З50, 2355 та 2460) 2465 25 560 (753)

Назва cTaTTi
Код

рядка
Номер

примiтки За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього року

1 2 3 4 А

iальнi затрати 2500 1 769 105 300
на оплаry працi 2505 40 780 179

рахування на соцiальнi заходи 2510 8 650 з8
ртизацiя 2515 450 1

шi операцiйнi витрати 2520 1 024 025 595

2550 2 843 0,10 1 113

назва статгi Код
рядка

Номер
примiтки За звiтний перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 2 ц 6

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй, шт, 2600
гована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй,

цlт
Скори

2605

Чистий прибуток (збиток) на одн у просту акцlю, грн. 261 0

а
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 2615

-'265о

лrнд

Примiтки, що додаю-ься с *ез : .','rою частиною цiеТ фiнансовоi'звiтностi

Разом

Дщjдlдл.gl41упростц4@ffifrБоý, _--



ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 3'l грудня 20'19 року
(в muсячах ynpaiHcbKux epuBeHb. якulо не зазначено iнLле)

3BiT про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 20,19 piK

Форма N З Код за ДКУД
,1801004

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

3а
аналогiчний

перiод
попереднього

РОку
1 2 1 4

l. Рух коштiв у результатi операцiйноТдiяльностi

Надходження вiд:

РеалiзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послчг) з000 3 173 699
Повернення поOаmкiв i зборiв з005
у mому ччслi поdаmку на 0оOану варmiсmь з006
L{iльового фiнансуван ня 301 0
Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 301 5 150 535 83 641

Надходження вiд повернення aBaHciB з020 6 146

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025 1 078

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035 2 855
Надходження вiд операцiйноr оренди 3040
lншi надходження 3095 1,1 769

Витрачання на оплаry
ToBapiB (робiт, послуг) з1 00 (31 77331 ) (18 027)
Працi 31 05 (36 833)

31 10 (7 77з\
3обов'язань з податкiв i зборiв, у тому числi: 31 15 (42 74з)
Вчmрачання на оплаmу зобов'язань з поdаmку на 3116
Вчrпрачання на зобов'язань з поdаmку на 31 17 (42 74з)
Вчmрачання на оплаmу зобов'язань з iнtчuх поOаmкiв i зборiв 3118
Витрачання на оплаry aBaHciB з1 35 (64 50з)
Витрачання на оплаry повернення aBaHciB 31 40
lншi витрачання 31 90 (16 683)
Чистий рух коштiв вiд операцiйноТ дiяльностi 3,t 95 216 65 614
ll. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ:

фiнансових iнвестицiй

3200

необоротних активiв 3205
Надходження вiд отриманих
вiдсоткiв з21 5
дивiдендiв з220
Надходження вiд деривативiв 3225

вiд погашення позик 3230
lншi надходження з250
Витрачання на придбання

фiнансових iнвестицiй 3255
необоротних активiв 3260 (5 281)
Виплати за деривативами з270
в ня на надання позик 3275
lншi платежi 3290
Чистий рух коштiв вiд iнвестицi й Hoi' дiял bHocTi 3295 (5 281)

8

Вiдрахувань на соцiальнi заходи



ТОВ (МИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, що r"*i"., ився 31 грудня 20,19 року
(в m u ся ч ах y<paiHcbKux epu ве н ь, не зазначено tнше)якщо

Стаття Код
рядка

3а звiтний
перiод

3а
аналогiчний

перiод
попереднього

року
1 2 3 4

lll. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
Надходження вiд:

Власного капiталу 3300 200
Отримання позик 3305
lншi надходження 3340
Витрачання на
Ви власних акцiй зз45
погацення позик з350
Сплату дивiдендiв 3355
lншi платежi 3390
Чистий х коштiв вiд фiнансовоТдiяльностi 3395 200
Чистий шових коtлтiв за звiтний перiод 3400 (5 065) 65 814
залишок коштiв на початок з405 65 814
Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв 341 0
3алишок коштiв на кiнець року 341 5 60 749 65 814

'ф
о
aо
}-

вlдп

а

Керiвник
Лiнченко Валентин Володимирович

Головний Жуковська Свiтлана Ста н jсла BlBHa

l-{я фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 24.о2,2о2о.

9

примiтки, що додаються, е невiд'смною частиною цiеi фiнансовоi'звiтностi



ТОВ КМИКОЛАi'ВСЬКА ЕЛ ЕКТРО П ОСТА ЧАЛ Ь НА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року
(в mчсячах yKpaiHcbKux epuэeHb, якuцо не зазначено tHtue)

Звiт про власний капiтал
за 2018 piK

Форма N 4 Код за ДКУД 1 в01 005

Стаття Код

рядка

Зареестро-
ваний

капiтал

Капi
тал

у
доо
цiн-
ках

!одатко-
вий

капiтал

Резерв-
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
приброк
(непокри-

тий збиток)

Нео
пла-
чени

й

капiт
ал

Вил
у-

чени
й

капi
тал

Всього

1 2 3 4 6 6 7 в q 10

3алишок

на початок перiоду 4000
Кориryвання:
3MiHa облiковоТ полiтики 4005
Виправлення помилок 401 0

lHt_ui змiни 4090
Скоригований залиtлок на
початок перiоду 4095
Чистий прибуток (збиток)
за звiтний перiод 41 00 (753) (75з)
lнчtий сукупний дохiд за
звiтний перiод 4110
Розподiл прибутку

виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибугку до
зареестрованого кап iталV 4205
Вiдрахування до резервного
капiталу 4210
Сума чистого прибутку ,

належна до бюджету
вiдповiдно до законодавства 421 5
Сума чистого прибрку на
створення спецiальних
(цiльових) фондiв 4220
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240 200 200
Погащення заборгованостi з
капiталу 4245
Вилучення капiталу

Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуплених
акцiй (часток) 4265
Анулювання викуплених
акцiй (часток) 4270
Вилучення частки в капiталi 427 5
Iншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн у капiталi 4295 200 (753) (55з)
3алицlок на кiнець перiоду -.д3Oл 200 -/ (753) (55з )

1ЁЕНOr]

€др
42].2
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Керiвник Лiнчен ко Валентин Володимирович

Головний бу Жуковська Свiтлана Стан]славiвна
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ТОВ КМИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРО П О СТА ЧАЛ Ь НА КО МПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 3,t грудня 20,1 9 року
(в muсячах yKpai'HcbKux ерчвень якuJо не зазначено iнше)

Звiт про власний капiтал
за 2019 piK

Форма N 4 Код за ДКУД 1 801 005

Нео
пла-
чени

й

капiт
ал

Вил
у-

чени
й

капi
тал

ВсьогоСтаття Код

рядка

Зареестро-
вани й

капiтал

Капl
тал

у
доо
цiн-
ках

!одатко-
вий

капiтал

Резерв_
ний

капiтал

Нерозпо-
дiлений
прибуток
(непокри-

тий збиток)

6 7 8 9 101 2 э 4 я

(553)

Залиtлок

на початок перiоду 4000 200 (753)

Кориryвання:
3MiHa облiковоТ полiтики 4005
Виправлення помилок 401 0

lншi змiни 4090
Скоригований залиlлок на
початок перiодч 4095 200 (753) (553)

25 560
Чистий прибуток (збиток)
за звiтний перiод 41 00 25 560
lнший сукупний дохiд за
звiтний перiод 4110
Розподiл прибутку

виплати власникам
(дивiденди) 4200
Спрямування прибрку до
зареестрованого капiталу 4205
Вiдрахування до резервного
капiталy 4210
Сума чиотого прибутку 

,

належна до бюджету
вiдповiдно до законодавства 4215
Сума чистого прибрку на
створення спецiальних
(цiльових) фондiв 4220
Внески учасникiв:
Внески до капiталу 4240
Погашення заборгованостi з
капlталу 4245
Вилучення капiталу

Викуп акцiй (часток) 4260
Перепродаж викуплених
акцiй (часток) 4265
Анулювання викуплених
акцiй (часток) 4270
Вилучення частки в капiталi 4275
lншi змiни в капiталi 4290
Разом змiн у *ап'rуqffi_Жi, й{ 25 560 25 560

залиlлок на 25 007.? 24 807

о

+

я
+.

_li. мик

у
е

42Керiвник Лiнченко Валентин Володимирович

Головний Жуковська Свiтлана Станiславiвна

t_]я фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 24,02,2020.

Примiтки, що додэо-эсс j_ *ез : c,.,loФ частиною цiсТ фiнансовоi'звiтностi
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ТОВ КМИКОЛАi'ВСЬКА ЕЛ ЕКТРО ПО СТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчи вся 31 грудня 2019 року
(в muсячах yKpaiHcbKux якчlо не зазначено iHLue)

п рим lTK и до Фl н днсо Bor звlтностt

1. здгллънд tнФормАцlя

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <<МиколаТвська електропостачальна компанiя> було
створено 11травня 2018 року на виконання вимог 3акону УкраIни вiд 13.04.2017 за Ng 2O1g_VlIl
<Про ринок електричноI енергii>.

3ГiДНО ПОСТанОви НКРЕКП вiд 14.06.2018 року N9 429, на засiданнi KoMiciT, що здiйснюс державне
реryлювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яке проходило у формi вiдкритого
слухання, було ухвалено рiщення видати лiцензiю на право провадження господарськоТ дiяльностi
з постачання електричнот енергiI споживачу Тов "миколатвська електропостачальна компанiя".

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраТни, АТ <МиколаТвобленерго> забезпечило
вiдокремлення та незалежнiсть лiцензiйноI дiяльностi з постачання електричнот енергiт шляхом
створеннЯ тоВ <<МиколаТвська електропостачальна компанiя>>. На даний час Товариством
виконуютьСя заходИ вiдповiдно до 3акону УкраТни <Про ринок електричноi енергiТ> та Лiцензiйних
умов з провадження господарськот дiяльностi з постачання електричнот енергiт споживачам по всiй
територiТ УкраТни.

на Товариство покладено зобов'язання з надання унiверсальних послуг на територiт м. Миколаева
та МиколаIвськiй областi побутовим споживачам та малим непобутовйм споживачам - споживачам
малого пiдприемництва, електроустановки яких приеднано до системи розподiлу елекгричноl'
енергiТ номiнальною напругою не бiльше 150 кВт, якi використовують електричну енергiю длявласного споживання.

покладання зобов'язань з надання унiверсальнот послуги не обмежуе право електропостачальника
здiйснювати постачання електричноt енергiт за вiльними цiнами по територiт всiеi Укратни. В нашiй
компанiТ заключено понад 16 тисяч договорiв з промисловими споживачами. На сьогоднiшнiй день
ТовариствО успiшно постачае електричну енергiю на територi'i 24 областей УкраТни.

!ЛЯ ЗабеЗПеЧеННЯ пОСТачання електричноI енергiТ споживачам Товариство здiйснюо купiвлю-
продаж електричнот енергiт за двостороннiми договорами на ринку <на добу напередп,
внутрiшньодобовому ринку i на балансуючому ринку.

Органiзацiйно-правовою формою Товариства е Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.

Вiдповiдно до струкгури пiдприемства в кожному районi МиколаТвськоТ областi вiдкрито вiддiли по
обслуговуванн ю споживачiв.

Середня кiлькiсть працiвникiв Товариства за 2019 piK становила 175 осiб.

Юридична адреса Товариства:54О17, УкраТна, МиколаТвська обл., м. МиколаТв, вул, Погранична,
буд. 39/1

Умови функцiонування та економiчна сиryацiя

,ЦiяльнiстЬ Товариства регулюсться державою у частинi встановлення цiни на унiверсальнi послуги,
в частинi методикИ rx формування та в частинi здiйснення загального контролю з лiцензованих
видiв дiяльностi.

нкрЕкп, якадiе вiдповiднодо Закону Укра ни вiд22а9,2о16 N91540-Vl|l <Про Нацiональну KoMicilo,
що здiйснЮе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг>, формуе цiнову r

тарифнУ полiтикИ у сфераХ енергетики та комунальних послуг. Незважаючи на наявнiсть
регулятора, на економiчний ро3виток Тэваристза в подальшому можуть вплинути iнфляцiйнi
процесИ в державi. падiння РеаЛЬts,/,1 -э,:- з -аселенця. вiдсутнiсть розвитку промисловостi та
малого бiзнесу.

:



ТОВ КМИ КОЛАiВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КО МПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в m чсячах yKpai'HcbKux epuзeHb, якu_l,о не зазначено iHtue)

2. основл скллдлння Фtнднсовоi звlтностt
ФiНаНСОва звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнаро!них стандартiв фiнансовот
ЗВiТНОСТi ((МСФ3>) у редакцiТ, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку ((РМСБО>).

L{Я фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова
ЗВiТНiСть представлена в украТнськихгривнях, а Bci суми округленiдо цiлихтисяч (<тис. грн.>), якцо
не зазначено iнше.

Безперервнiсть дiял bHocTi

l-{я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi припущення про безперервну дiяльнiсть Товариства.
ФiНаНСОВа Звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань, якi стосуються можливостi вiдшкодування та
КЛаСифiкацii вiдображених сум акгивiв або сум та класифiкацii зобов'язань, якi могли б
ЗнадОбитися, якби Товариство було не здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi.

HoBi сmанёарmu, mлумачення i поправкч 0о чuннtlх сmаноарmiв mа mлумачень

НаСТУПнi стаНдарти були прийнятi Товариством до застосування на 1 сiчня 2О19 року:

Поправкч dо iснуюччх сmанdарmiв Набуваюmь чч HHocmi щоOо
рiчнчх перiоdiв, якi

поччнаюmься на або пiсля
звimноi'dаmч. МСФЗ (lFRS) 16 кОренда> 1 сiчня 2019 року

a Поправки до МСФЗ (lAS) 28 кlнвестицiТ
пiдприемства>

асоцiйованi та спiльнi "] сiчня 20,1 ý p*llyв

Поправки МСФ3 (lAS) 9 кПередплата з негативною компенсацiею> l сiчня 2*lý poK_iu

Тлумачення КТtИФ3 (lFRlC) 23 <Невизначенiсть щодо розрахунку податку 'l liчня 2fi19 рокч
нап

, <llJор!чнi удоснонаr:ення l1,1СФ3, п*рiод 2015-2017 рр }, якi включаisть:
* Гй(]Ё* 12 <чПодатхи па прибу,г*кll
* l\4CýL1 ?З к[Ji*трати на позиl{и}
з ll,liСФЗ 3 кOfi'сдлзаtlня ýiзн*суil
" llСфJ 1' <Сfl,лt_нiл:].iЁпi,лl,сть,

,] сiчня ?Ё,1 ý **ну

Прийнятий до застосування новий стандарт МСФ3 (lFRS) 16 <Оренда> привiв до збiльшення
акгивiв та зобов'язань Товариства на 560 тис. грн. первiсноТ BapTocTi у виглядi права користування
об'екгом оренди та прийнятого зобов'язання з оренди.

Фiнансовий вплив першого застосування МСФ3 16 <Оренда) наведено в таблицях нижче:

Чистий вплив на активи, капiтал та зобов'язання на
31.12.2019 року
Активи з правом використання
Нарахована амортизацiя
чистий вплив на активи
Фiнансове зобов'язання з оренди
чистий вплив на зобов'язання
Нерозподiлений прибуток

Вплив на прибутки lзбиткп за piK
3бiльшення витрат на собiвартiсть на суму нарахованот
амортизацiТ
3меншення витрат на собiвартiсть на суму орендних
платежiв
Збiльшення фiнансових витрат
3меншення прибутку за piK

Станом на 3'1.12.2019

560
(152)

408

494
494
(86)

31.12.2019 року

(1 52)

1в2

(1 16)

4

(86)



ТОВ КМИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КО МПАН lЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, чlо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в muсячах украiнськuх ерuвень, якчlо не зазначено iHtue)
З податковоi точки зору Т,овариство не визнае нiяких рiзниць стосовно облiку оренди, оскiльки вони
не передбаченi Податковим кодексом Украiни.

Сmанёарmu, якi булч вuпуtценi, але Iце не набулч чuнносmi

На ДаТУ 3атВердження цiеТ фiнансовоТ звiтностi до випуску TaKi HoBi та переглянутi МСФ3 i

тлумачення, а також поправки до них були випущенi, але ще не набули чинностi:

Сmанdарmч mа mлумачення
Набуваюmь чuнносmi щоdо

рiчнuх перiоdiв, якi
поччнаюmься на або пiсля

звimноi dаmч

Мiжна i стандарти фiнансовоТ звiтностi (кМСФ3>)
. I\ЛСФ3 (IF RS) 17 кflоговори страхування) 1 сiчня 2022 року

Поправки до iснуючих ста ндартiв i тлумачень
ý Поправки до МСФЗ (lFRS) 10 та МСФЗ (lAS) 2S <Продаж або внесок активiв

в угодах мiж iHBecTopoM i його асоцiйованоi' органiзацiею або спiльним
пiдприемством>

ltр"ц!жl,: i\4СБО 1 т* i.,,1СБ0 * 13изн*ч*ння ýу-псgаст!
Зь.ti;*и до Гjосилl*нь на Конц*rrтуальиу Оснсэву в l\ЛСФЗ

}tлiни lИСфЗ 3 Вlцзгlачеl;ня бiзнесч

Наразi н* *изiiач*i1*, але
дOзвOr]е,-Jý дострO{ar8fi

застOсу8аi]ня
fi1 сiч** ?0?{l
S] сiч*я t*2*
OJ *iч*s; ?02l]

товариство не очiкуе, що прийняття вказаних вище стандартiв буде мати суттевий вплив на
фiнансовi звiти в майбутнiх перiодах.

3. випрдвлЕння помилок минулих пЕрлодtв
Товариство у звiтному перiодi здiЙснило заходи щодо приведення формату подання iнформацii за
окремими статтями фiнансовiЙ звiтностi до вимог мсФ3. flля дотримання принципу послiдовностi
та порiвнянностi показникiв фiнансовот звiтностi зазначене потребуе внесення змiн у залишки на
початок 3вiтного перiоду в балансi (звiтi про фiнансовий стан) та у порiвняльну iнформацiю за
попереднiй перiод у зBiTi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). 3азначенi змiни мали
несуттевий характер для фiнансовоТ звiтностi за попереднiй перiод, у зв'язку з чим фiнансова
звiтнiстЬ станоМ на 31 груднЯ 2018 рокУ не потребуо уточнення. 3мiни початкового сальдо та
порiвняльнот iнформацiт представленiта вiдкоригованiстаном на 0'1 сiчня 2019 року таким чином:

(а) Сплаченi аванси в cyMi 7 тис. грн перекласифiковано iз cTaTi <<lнша дебiторська
заборгован icTb > до дебiторськот заборгованостi за видан им и авансам и,

Найменування cTaTri

lнша поточна дебiторська заборгованiсть (а)

flебiторська заборгованiсть за видан ими
авансами (а)

Непокритий збиток

(б) понесенi адмiнiстративнi витрати в l

<Адмiн iстративнi витрати >.

(753) 0

cyмi 241 тис. грн. перекласифiковано до cTaTTi

Код 31 грудня
2018 (до

кориryвань)
Кориryвання 31 грудня 2018

(вiдкориговано)рядка

,1155

1 
,130

7

17 06з

(7)

7

0

17 070

(753)

Найменування cTaTTi

lншi операцiйнi витрати (б)
А,цм iнiстративнi витрати (б)
Чистий фiнансови й результат

Код 31 грудня
2018 (до

кориryвань)
Кориryвання 31 грудня 2018

(вiдкориговано)рядка

(772) (53
(24

Z)a\J
21 30

(753)

241
(241)

5

(753)
1



ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, шо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux zpuэeHb, якща не зазначено iHtue)

4. ocHoBHl принципи оБлtковоi' полtтики

lсmорччна варmiсmь - звичайно визначаеться на ocHoBi справедливоТ BapTocTi компенсацiТ,
сплаченоi в обмiн на активи.

Справедлива BapTicTb визначаеться як цiна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена за
передачу зобов'язання у звичайнiй операцiТ мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Пiд час оцiнки
справедливоi BapTocTi акгиву або зобов'язання Товариство бере до уваги Ti характеристики
вiдповiдного активу або зобов'язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну акгиву
або зобов'язання на дату оцiнки. Справедлива BapTicTb для цiлей оцiнки таlабо розкриття у цiй
фiнансовiй звiтностi визначаеться на вказанiй ocHoBi, за виключенням операцiй, платiж за якими
здiйснюеться на ocнoBi акцiй, що о у межах сфери застосування МСФ3 2, операцiй оренди, якi
входять у сферу застосування МСБО 17, оцiнок, якi дещо подiбнiдо справедливоi BapTocTi, але не е
справедливою вартiстю, таких як чиста BapTicTb реалiзацil в МСБО 2 або BapTicтb при використаннi
в МСБо 36.

OKpiM того, для цiлей фiнансовоl звiтностi з метою пiдвищення узгодженостi та зiставностi оцiнок
справедливоТ BapTocTi встановлено iорархiю справедливоТ BapTocTi, у якiй передбачено три рiвня
вхiдних даних для методiв оцiнки BapTocTi, що використовуються для оцiнки справедливоi BapTocTi,
РОЗПОдiл вхiдних даних за iерархiею оцiнок справедливоi BapTocTi можна викласти таким чином:

. ВхiДнi данi 1-го рiвня представленi цiнами котирування (не скоригованими) на активних
РИНКаХ на iдентичнi акгиви або зобов'язання, до яких пiдприемство може мати доступ
на дату оцiнки;

. Вхiднiданi2-го рiвня представленiвхiдними даними (oKpiM цiн котирування, вiднесенихдо 1-
ГО РiВня), якi можна спостерiгати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано; та

. Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немао у вiдкритому
доступi,

flля першого рiвня вхiдних даних iepapxiT справедливоТ BapTocTi встановлено найвищий прiоритет.

вчзнання dохоdiв

МСФ3 (IFRS) 15 замiнюе МСФЗ (lAS) 11 <Будiвельнi контракти>, МСФ3 (lAS) 1S <!оходи> i

вiдповiднi роз'яснення i застосовуеться щодо Bcix статей доходу, який виникае в зв'язку з
договорами 3 покупцями, KpiM випадкiв, коли договори вiдносяться до сфери застосування iнших
стандартiв. !ля облiку доходу, який виникае в зв'язку з договорами з покупцями, новий стандарт
передбачае модель, шо включае п'ять етапiв.3гiдно МСФ3 (lFRS) 15 виручка визнаеться в cyMi,
яка вiдбивае вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкуе отримати в обмiн на передачу ToBapiB
або послуг покупцевi. Стандарт вимагае, щоб органiзацiТ застосовували судження i враховували Bci
ДОРеЧНi фаКГи та обставини при застосуваннi кожного етапу моделi щодо договорiв з покупцями.
СТаНДаРт також мiстить вимоги до облiку додаткових витрат на укладення договору i витрат,
безпосередньо пов'язаних з виконанням договору.
РеаЛiЗаЦiЯ mОварiв - flохiд вiд продажу ToBapiB визнаоться в разi задоволення Bcix наведених
далi умов:

а) ТОВаРИСТвО передало покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на товар;

б) За ТОвариством не залишаеться aHi подальца участь управлiнського персоналу у формi, яка, як
ПРаВИЛО, ПОВ'ЯЗаНа З вОлодiнням, aHi ефекгивниЙ контроль за проданими товарами,

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;

г) ймовiрно, що до Товариства надiйдрь економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiею; та

l) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, можна достовiрно оцiнити.

6



ТОВ КМИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
в mчсячах iHcbKux zpuBeHb якчlо не зазначено tHtue)

Наdання послуе - Виручка за договорами надання послуг визнасться виходячи iз ступеню
завершеностi. Ступiнь заверщеностi процесу надання послуг за договорами визначасться таким
чином:

. сума доходiв вiд реалiзацiт може бути достовiрно визначена;

о icHye висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiею;

. етап завершеностi операцiт на кiнець звiтного перiоду можна достовiрно визначити; та

о витр?ти, понесенi за операцiею, та витрати на iT завершення можна достовiрно оцiнити

flохоdч з вidсоmкiе - ,Щоходи з вiдсоткiв вiд фiнансового активу визнаються тодi, коли icHye
вiрогiднiсть надходження економiчних вигiд для Товариства, i суму доходiв можна визначити

достовiрно. Доходи з вiдсоткiв нараховуються на ocHoBi розподiлу за часом, з урахуванням
основноi суми заборгованостi та ефекгивноТ вiдсотковоТ ставки, яка застосовуеться, шо являе
собою ставку, яка точно дисконтуе очiкуванi суми майбутнiх надходжень грошових коштiв протягом
очiкуваного строку корисного використання фiнансового активу до чистоТ балансовоi BapTocTi

даного активу при первiсному визнаннi.

Функцiональна валюmа mа валюmа поOання - Функцiональною валютою та валютою подання
даноТ фiнансовоI звiтностi Товариства е украТнська гривня. Операцii у валютах, якi вiдрiзняються
вiд функцiональноТ валюти Товариства, вважаються операцiями в iноземних валютах.

Операцii в iноземнuх валюmах - Операцii у валютах, якi вiдрiзняються вiд украТнськоТ гривнi, у
перiодi не проводились.

Bumpamu за позuкамч - Витрати за позиками, якi безпосередньо стосуються придбання,
будiвництва або виробництва квалiфiкованих активiв, тобто апивiв, для пiдготовки яких до lхнього
використання за призначенням або продажу потрiбен iстотний перiод часу, додаються до первiсно'l
BapTocTi цих апивiв до того часу, поки активи не будуть, в основному, готовi до iхнього
використання за призначенням або продажу.

lнвесmчцiйнi 0охоOч - Доходи, заробленi за тимчасовою iнвестицiою спецiальних позик, якi
очiкують своТх витрат за квалiфiкованими активами, вираховуються iз суми витрат за позиками, якi
пiдлягають капiталiзацiТ.

Yci iншi витрати за позиками визнаються у складi прибутr<у або збитку того перiоду, в якому вони
були понесенi.

Поdаmок на прuбуmок - Витрати з податку на прибуток за перiод становлять суму поточного
податку i вiдстроченого податку.

Поmочнчй поdаmок - Податок, який пiдлягае сплатi у поточному перiодi, базуеться на
оподатковуваному прибутку за piK. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняеться вiд прибутку або
збитку, вiдображеного у звiтi про сукупнi збитки, тому що в нього не включенi cTaTTi доходiв або
витрат, якi пiдлягають оподатковуванню або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування в iншi

роки, а також тому що в нього не включаються стаггi, якi нiколи не пiдлягають оподатковуванню
абО не вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. 3обов'язання Товариства з поточного
ПОдаТку на прибуток розраховуеться з використанням дiючих податкових ставок на звiтну дату,

ВiOсmроченчй поёаmок - Вiдстрочений податок визнаеться стосовно рiзниць мiж балансовою
вартiстю акгивiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними податковими базами, якi
використовуються для розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi зобов'язання,
ЗаЗВИчаЙ, визнаються для Bcix оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi
аКТИВИ, ЗаЗВичаЙ, визнаються для Bcix тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на витрати в цiлях
оподаткування, у тому обсязi, щодо якого icHye ймовiрнiсть того, що буде отриманий
оподатковуваниЙ прибуток, за рахунок якого можна буде реалiзувати цi тимчасовi рiзницi, якi
ВiДНОСять на витрати в цiлях оподатtryвання. TaKi активи i зобов'язання не визнаються, якщо
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 3,1 грудня 20,19 року
(в mчсячах yKpaiHcbKux ерuвень, якщо не зазначена iHtue)
тимчасовi рiзницi виникають з ryдвiла або у результатi первiсного визнання (KpiM випадкiв
об'еднання пiдприемств) iнших аlсивiв i зобов'язань в рамках операцii, яка не впливае Hi на
оподатковуваний прибуток, Hi на облiковий приброк.

Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових аlсивiв переглядаеться, зазвичай, один раз на piK i

зменшуеться у тiй Mipi, в якiй вiдсутня ймовiрнiсть одержання достатнього оподатковуваного
прибутку, який дозволить вiдшкодувати всю або частину суми цього активу.

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як

очiкуеться, будуть застосовуватися у тому перiодi, в якому аlсив буде реалiзований або буде
погашене зобов'язання, на ocнoBi дiючих або факгично дiючих податкових ставок (або податкових
законiв) на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображае податковi
наслiдки, якi можуть виникнути у результатi використання Товариством на звiтну дату того або
iншого методу для вiдшкодування або погашення балансовоТ BapTocтi своТх активiв та зобов'язань.

Вiдстроченi податковi а}сиви та зобов'язання взаемно залiковуються, коли icHye юридично
закрiплене право залiку поточних податкових акгивiв i поточних податкових зобов'язань, коли вони
вiдносяться до податкiв на прибуток, якi стяryються одним i тим самим податковим органом, i

Товариство мае HaMip зарахувати поточнi податковi активи та зобов'язання на HeTTo-ocHoBi.

Поmочнчй mа вidсmроченчй поdаmкч за перiоё - Поточний та вiдстрочений податки
визнаються у складi прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли вони вiдносяться до статей,
якi визнаються у складi iншого суlryпного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу. У
цьому випадку поточний та вiдстрочений податки також визнаються у складi iншого сукупного
доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, вiдповiдно. У випадку, коли поточний або
вiдстрочений податки виникають у результатi первiсного облiку об'еднання бiзнесу, податковий
вплив включаеться до облiку операцiй об'еднання бiзнесу.

OcHoBHi засобч - OcHoBHi засоби вiдображаються за iсторичною вартiстю, за вирахуванням
накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.

BapTicTb активiв, створених власними силами, включае первiсну BapTicTb матерiалiв, прямi витрати
на оплату працi та вiдповiдну частину виробничих накладних витрат,

lcToTHi витрати на модернiзацiю та замiну частин акгивiв, якi збiльшують строк Тхнього корисного
використання або покращують Iхню здатнiсть генерувати доходи, капiталiзуються у складi первiсноТ
BapTocTi цих активiв. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають
наведеним вище критерiям капiталiзацiТ, включаються до складу прибутку або збитку того перiоду,
в якому вони були понесенi.

Сума, яка пiдлягае амортизацii, становить первiсну BapTicTb об'екга основних засобiв, за
вирахуванням його лiквiдацiйноi BapTocTi. Лiквiдацiйна BapTicTb активу - це очiкувана сума, яку
Товариство одержало б на даний момент вiд реалiзацiТ об'екта основних засобiв пiсля вирахування
очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив уже досяг того BiKy й стану, у якому, як можна
очiкувати, BiH буде перебувати наприкiнцi строку свого корисного використання,

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягае амортизацiТ, протягом
строку корисного використання вiдповiдного активу i розраховуоться з використанням
пРямОлiнiйного методу. Очiкуванi строки корисного використання представленi таким чином
(кiлькiсть poKiB):

20-70
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Будинки та споруди
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Транспортнi засоби 5_14
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, шlо закiнчився
(в mчсячах iHcbKux ер

t 3'1 грудня 2019 року
uBeHb. якчJо не зазначено tHLue)

Лiквiдацiй на BapTlcTb, строки корисного використання та метод нарахування амортизацiТ

порiвняно зпереглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн,
попереднiми оцiнками, облiковуеться як змiна облiковоl оцiнки.

прибуток або збиток, який виникао у результатi вибуття або списання об'екrа основних засобiв,
визначаетьСя як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiТ та балансовою вартiстю акгиву i

визнаеться у складi прибутку або збитку.

незавершене будiвництво включае витрати, безпосередньо пов'язанi з будiвництвом основних
засобiв, 3 урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених пiд
ЧаС бУДiВНицтва. Незавершене будiвництво не амортизуоться. Амортизацiя незавершеного
будiвництва, на ocHoBi методу, який застосовуеться до iнших об'екгiв основних засобiв,
починаеться 3 моменту готовностi даних аtсивiв до експлуатацiТ, тобто коли вони перебувають у
тому мiсцi й cTaHi, якi необхiднi, щоб Тх можна було використовувати за призначенням, визначеним
керiвництвом.

3меншення корuсносmi ocHoBHux засобiв - На кожну звiтну дату Товариство переглядае
балансовУ BapTicTb своТх основних засобiв з метою визначення, чи iснують будь-якi свiдчення того,
що TaKi активИ зазналИ збитку вiд зменшення корисностi, У разi наявностi таких свiдчень
Товариство здiйснюе оцiнку суми вiдшкодування вiдповiдного активу для визначення розмiру
збитку вiд зменшення корисностi (якщо таке зменшення корисностi мало мiсце). Якщо неможливо
здiйснити оцiнку суми вiдшкодування окремого активу, Товариство оцiнюе суму вiдшкодування
одиницi, яка генеруо грошовi кошти, до якот належить цей актив. У випадках коли можна визначити
обdрунтовану та послiдовну основу для розподiлу активiв, корпоративнi активи також
розподiляЮться на oKpeMi одиницi, якi генерують грошовi кошти, або, iнакше, вони розподiляються
до найменшот групи одиниць, якi генерують грошовi кошти, для яких можна визначити
об/рунтовану та послiдовну основу для розподiлу.

Сума очiкуваного вiдшкодування являе собою бiльшу з величин: справедливоI BapTocTi, за
вирахуванням витрат на продаж, та BapтocTi використання. При проведеннi оцiнки BapTocTi
використання сума очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв дисконтуеться до Тхньот
теперiшньоТ BapTocTi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка вiдображае
поточнi ринковi оцiнки BapTocTi грошей у часi та ризики, хараrгернi для активу, стосовно якого не
були скоригованi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв.

Якщо, за оцiнками, сума очiкуваного вiдшкодування активу (або одиницi, яка генеруо грошовi
кощти) менща за його балансову BapTicTb, то балансова BapTicTb активу (або одиницi, яка генеруо
грошовi кошти) зменшуеться до суми його очiкуваного вiдшкодування, Збитки вiд зменшення
корисностi визнаються негайно у складi прибутку або збитку,

У випадках коли збиток вiд зменшення корисностi у подальшому сторнуеться, балансова BapTicTb
активУ (або одинИцi, яка генеруе грошовi кошти) збiльшуеться до переглянутоТ оцiнки його суми
вiдшкодування, але таким чином, щоб збiльшена балансова BapTicTb не перевищувала балансову
BapTicTb, яка була б визначена, якби для активу (або одиницi, яка генеруе грошовi кошти) у
попереднi роки не був визнаНий збиток вiд зменшення корисностi. Сторнування збитку вiд
зменшення корисностi визнаеться негайно у складi прибутку або збитку.

немаmерiалънi акmuвu - Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за
вирахуванНям накопиЧеноТ амортизацiТ та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Подальшi витрати на
нематерiальнi акгиви капiталiзуються тiльки у тому випадку, коли вони збiльшують майбутнi
економiчнi вигоди, втiленi у конкретних активах, до яких вони вiдносяться. yci iншi витрати
вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були понесенi.
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ТОВ КМИКОЛАiВСЬКА ЕЛЕ КТРО ПОСТА ЧАЛ Ь НА КО МПАНtЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився З1 грудня 2019 року
(в muсячах укра'|нськuх ерчвен ь, якuJа не зазначено iHtue)
Амортизацiя визнаеться на прямолiнiйнiй ocHoBt протягом очiкуваного строку корисного
використання нематерiальних акгивiв, який, як передбачаеться, не перевищуе перiод у десять
poKiB.

ЗаПаСu - 3апаси вiдображаються за меншою з величин: первiснот BapTocTi та чистот BapTocTi

РеаЛiЗаЦiТ. BapTicTb запасiв, включно з вiдповiдною частиною фiксованих та змiнних накладних
ВИТРаТ, ВiДНОСяться на собiвартiсть за методом ФlФО. Чиста BapTicTb реалiзацiТ визначаоться,
ВИХОДЯЧИ З РОЗРаХУнкОвоi цiни продажу запасiв, за вирахуванням ycix очiкуваних витрат на
завершення виробництва та реалiзацiю.

ffля достовiрного вiдображення BapTocTi запасiв у фiнансовiй звiтностi Товариства нараховуеться
РеЗеРВ ЗНеЦiНеНня запасiв. Резерв нараховуеться на запаси, якi не використовувалися в

операцiйнiй дiяльностi протягом ocTaHHix 12 мiсяцiв.

РеЗеРВu - Резерви визнаються, коли Товариство мае поточне зобов'язання (юридичне або
КОНСТРУКТИВНе) внаслiдок минулоТ подiТ, i при цьому icHye ймовiрнiсть, що Товариство буде
змушене погасити це зобов'язання, i можна зробити достовiрну оцiнку цього зобов'язання.

Сума, визнана як резерв, являе собою найкращу оцiнку компенсацiТ, необхiдноТ для погашення
поточного зобов'язання на звiтну дату, з урахуванням ycix ризикiв та невизначеностi, характерних
для цього зобов'язання. У випадках коли сума резерву оцiнюоться з використанням потокiв
грошових ,коштiв, якi, як очiкуеться, будуть необхiднi для погашення поточних зобов'язань, його
балансова BapTicTb являе собою теперiшню BapTicTb цих потокiв грошових коштiв.

У випадкаХ коли очiкуеться, щО економiчнi вигоди, необхiднi для вiдновлення суми резерву, будуть
вiдшкодованi третьою стороною, дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив, якщо icHye
ДОСТаТНЯ ВПеВНенiсть у тому, lло таке вiдшкодування буде отримане, i сума дебiторськот
заборгованостi може бути достовiрно визначена.

Фiнансовi iнсmрумеНmи * ТоваРиство визнае фiнансовi акгиви та зобов'язання у своему звiтi про

фiнансовий стан, коли воно стае стороною у контрактних взаемовiдносинах щодо певного
iHcTpyMeHTa, 3вичайне придбання та продаж фiнансових аrгивiв i зобов'язань визнаеться з
використаНням методу облiку на дату розрахункiв. 3вичайне придбання фiнансових iHcTpyMeHTiB,
якi у подальшому оцiнюватимуться за справедливою вартiстю мiж датою продажу та датою
розрахунку, облiковуеться таким самим способом, що Й придбанi iнструменти.

Фiнансовi активИ та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю,
ВитратИ на здiйснеНня операцiТ, якi безпосередньо стосуються придбання або випуску фiнансових
активiв та фiнансових зобов'язань (okpiM фiнансових акгивiв та фiнансових зобов'язань, якi
вiдображаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток) додаються до або вираховуються зi справедливот BapTocTi фiнансових акгивiв або
фiнансових зобов'язань, вiдповiдно, пiд час первiсного визнання. Витрати на здiйснення операцii,
якi безпосередньо стосуються придбання фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань, якi
вiдображаЮться за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки через прибуток або
збиток, визнаються негайно у складi прибутку або збитку,

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання взаемно зараховуються, а чистi суми вiдображаються у
звiтi прО фiнансовиЙ стан тiлькИ тодi, колИ ТовариствО мае юридИчно закрiплене право залiку
ви3наних сум та мае HaMiP або погасити iX на HeTTo-ocHoBi, або одночасно реалiзувати акгив i

погасити зобов'язання.

Меmоd ефекmuвноi сmавкч вidсоmка - Метод рфрахунку амортизованоТ BapTocTi фiнансового
активУ (зобов'язання) та розподiлу доходiв (витрат) з вiдсоткiв протягом вiдповiдного перiоду.
Ефекгивна вiдсоткова ставка - це ставка, яка точно дисконryо очiкуванi майбутнi надходження

l0
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕ КТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАН]ЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод,lцо закiнчився 31 грудня 20,19 року
(в m uся ч ах у Kpai'H cbKux epuBeHb, якulо не зазначено iнше)
(виплати) ГРОШОВих коштiв (у тому числi ус гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi

СтаНовлять невiд'емну частину ефепивноТ ставки вiдсотка, витрати на здiйснення операцii та iншi
премiТ або дисконти) протягом очiкуваного сгроку використання фiиансового активу (зобов'язання)
або, коли доцiльно, коротшого перiоду.

Фiнансовi акmчвч - Фiнансовi акгиви класифiкуються на TaKi спецiальнi категорii:

о фiнансовi акгиви, що облiковуються за справедливою вартiстю, з визнанням переоцiнки
через прибуток або збиток;

о фiнансовi акгиви, що облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний

дохiд;

о фiнансовi акгиви за амортизованою вартiстю,

Класифiкацiя залежить вiд характеристики грошових потокiв та бiзнес-моделi придбання

фiНанСових акгивiв i визначаеться на момент Тхнього первiсного визнання. Фiнансовi активи
ТОваРиства, в основному, представленi "фiнансовими активами за амортизованою вартiстю". ffo
цiеI категорiТ належить торгова та iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть Товариства, грошовi
кошти та Тх еквiваленти.

Фiнансова dебimорська забореованiсmь - Фiнансова дебiторська заборгованiсть о непохiдним

фiНанСОвим активом iз фiксованими платежами або платежами, якi можна визначити, якi не мають
КОТИРУВаНня на активному ринку. Фiнансова дебiторська заборгованiсть оцiнюеться за
аМОРТИ3ОВаНОЮ вартiстю з використанням методу ефекгивноТ вiдсотковоl ставки, за вирахуванням
будь-якого збитку вiд зменшення корисностi.

ДОХОДИ З ВiдСОткiв визнаються iз застосуванням методу ефекгивноТ вiдсотковоТ ставки, за винятком
короткостроковот дебiторськот заборгованостi, коли визнання вiдсоткiв не буде мати iстотного
впливу.

ТОвариство регулярно перевiряе стан торговоТ та iншоl' дебiторськоi заборгованостi, передоплат,
ЗДiйСНених постачальникам, та iнших сум до отримання на предмет зменшення корисностi.
КеРiВНИЦТвО Товариства використовуе свое компетентне судження для оцiнки суми будь-яких
ЗбИТКiВ вiд зменшення корисностi у випадках, коли контрагент зазнае фiнансових труднощlв.

На дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги, прострочену бiльше, нiж 12 мiсяцiв вiд
ДНЯ ПОГаШеННя 3а договором, формуоться резерв в розмiрi 100% балансовоI BapTocTi, який

РеГУЛЯРНО ПеРеОцiнюеться на ocHoBi факгiв та обставин, якi iснують станом на кожну звiтну дату.

ГРОШОВi кОшmu mа ik еквiваленmч - Грошовi кошти та ix еквiваленти включають грошовi кощти в
Kaci, ГРОШОвi кошти на банкiвських рахунках, якi можна швидко конвертувати у готiвку, та депозити iз
первiсним TepMiHoM погашення менше трьох мiсяцiв.

Зменшення KopucHocmi фiнансовuх aKmuBie - МСФЗ (IFRS) 9 вимагае, щоб Товариство
ВiДОбРажало оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за BciMa позиками i iншим борговим
фiнансовим активам, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.

очiкуванi кредитнi збитки розраховуються як рiзниця мiж грошовими потоками, lцо належать
Товариству вiдповiдно до договору, iBciMa грошовими потоками, якi Товариство очiкуе отримати.
НеДООтРимання потiм дисконтуеться за ставкою, яка приблизно дорiвнюе первiснiй ефективнiй
процентнiй ставцi даного активу.

Стосовно акгивiв за договором i торговоТ та iншоТ дебiторськоТ заборгованостi Товариство
3аСТОСУВаЛО СПРОщений пiдхiд, передбачениЙ стандартом, i розрахувало очiкуванi кредитнi збитки
за весь TepMiH. Товариство використовувало матрицю оцiночних резервiв, спираючись на свiй
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ТОВ КМИ КОЛАТВС ЬКА ЕЛ Е КТР О П О СТА ЧАЛ Ь НА КО МПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в mчсячах yKpai'Hcbnux epuвень. якчlо не зазначено iHule)

досвiд виникнення кредитних збиткiв, скоригованих з урахуванням прогнозних факгорiв,
специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов.

Товариство вважае, що за фiнансовим активом стався дефолf, якщо платежi за договором
простроченi на 90 днiв. Однак в певних випадках Товариство також може прийти до висновку, що
за фiнансовим активом стався дефолт, якщо внутрiшня або зовнiшня iнформацiя вказуе на те, tлО

малоймовiрно, що Товариство отримас всю суму виплат, lло залишилися, передбачених за

договором.

3астосування вимог МСФ3 (lFRS) 9 щодо очiкуваних кредитних збиткiв не призвело до збiльшення

оцiночних резервiв пiд збитки вiд знецiнення за борговими фiнансовими активами Товариства.

Прuпuнення вuзнання фiнансовuх акmчвiв - Товариство припиняе визнавати фiнансовий актив

лише в тих випадках, коли припиняють свою дiю договiрнi права на грошовi потоки вiд цього
активу; або ж коли воно передае фiнансовий актив i Bci icToTHi ризики й вигоди, пов'язанi з

володiнням цим активом, третiй особi. Якщо Товариство не передао i не залишае за собою yci

icToTHi ризики й вигоди, пов'язанi з володiнням активом, i продовжуо контролювати переданий

актив, тодi воно визнае свою частку в цьому акгивi та пов'язане з ним зобов'язання на суму, яку

Товариству, можливо, потрiбно буде заплатити. Якtцо Товариство зберiгае yci icToTHi ризики й

вигоди, пов'язанi з володiнням переданим фiнансовим активом, воно продовжуе визнавати цей

фiнансовий актив, а також визнае забезпеченi заставою суми позик у розмiрi отриманих
надходжень.

Пiсля повного припинення визнання фiнансового активу, рiзниця мiж балансовою вартiстю активу

та сумою отриманоТ компенсацii та накопиченим прибутком або збитком, який був визнаний у
складi iнших сукупних доходiв та накопичений у складi власного капiталу, визнаеться у складi

прибутку або збитку.

Пiсля неповного припинення визнання фiнансового активу (наприклад, коли Товариство зберiгае за

собою право викупу частини переданого активу або зберiгае залишкову частку, яка не призводить

до збереження ycix iстотних ризикiв та вигiд вiд володiння активом, i при цьому Товариство зберiгае

контроль) Товариство розподiляе попередню балансову BapTicTb фiнансового активу мiж частиною,

яку вона продовжуе визнавати у зв'язку iз продовженням участi у ньому, та частиною, яку вона

бiльше не визнае, на ocHoBi вiдносноТ справедливоi BapTocTi цих частин на дату передачi, Рiзниця

мiж балансовою вартiстю, розподiленою на частину, яка бiльше не визнаеться, та сумою отриманоI

компенсацii за частину, яка бiльше не визнабться, та будь-яким накопиченим прибутком або
збитком, розподiленим на Hei, який був визнаний у складi iнших сукупних доходiв, визнаеться у
складi прибутку або збитку.

Накопичений прибуток або збиток, який був ранiше визнаний у складi iнших сукупних доходiв,

розподiляеться мiж частиною, яка продовжуе визнаватися, та частиною, яка бiльше не визнаоться
на ocHoBi вiдносно'[ справедливо't BapTocTi цих частин.

Фiнансовi зобов'язання mа iнсmруменmч власноео капimалу, вuпуtценi Товарчсmвом

Класuфiкацiя як бореу або iнсmруменmiв власноео капimалу - Борговi iнструменти та iнструменти
власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як власний капi,гал у
залежностi вiд су,гностi договiрних вiдносин та визначень фiнансового зобов'язання та iHcTpyMeHTa

власного капiталу.

Фiнансовi зобов'язання * Фiнансовi зобовязання класифiкуються або як TaKi, що оцiнюються за

справедливою вартiстю, з вtдображенням переоцlнки як прибутку або збитку, або як iншi фiнансовi
зобов'язання.
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ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТРО ПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 3't грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux epuBeHb. якu-lо не зазначено iHule)
lHtui фiнансовi зобов'язання - lншi фiнансовi зобов'язання, включаючи позики та торгову
кРедиторську заборгованiсть, первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням
витрат на здiйснення операцii. lншi фiнансовi зобов'язання }у подальшому оцiнюються за
амОРтизованою вартiстю з використанням методу ефекгивноТ вiдсотковоi ставки, причому
вiдсотковi витрати визнаються на ocHoBi факгичноl дохiдностi.

Прuпuнення вчзнання фiнансовuх зобов'язанъ - Товариство припиняе визнавати фiнансовi
зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли зобов'язання Товариства виконанi, анульованi або минув строк
iхньоi дil. Пiсля повного припинення визнання фiнансового зобов'язання рiзниця мiж балансовою
вартiстю фiнансового зобов'язання та сумою компенсацiТ, яка була сплачена або пiдлягае сплатi,
визнаеться у складi прибутку або збитку

Поdаmковi зобов'язання - Податковi зобов'язання вiдображаються за номiнальною вартiстю,

YMoBHi зобов'язання mа акmчвu - YMoBHi зобов'язання не визнаються у фiнансовtй звiтностi.
Вони розкриваються у примiтках до фiнансовоТ звiтностi, oKpiM випадкiв коли ймовiрнiсть вiдтоку
pecypciB, якi втiлюють економiчнi вигоди, е незначною.

YMoBHi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але розкриваються у примiтках, якщо icHye

достатня й MoBipH icTb надходження економ iчн их вигiд.

ОперацiЙнi сееменmч - дiяльнiсть Товариства провадиться в основному в операцiйному сегментi

-миколатв та Миколатвська область.

5. сWтеы оБлlковl суджЕння тд ocHoBHl джЕрЕлл нЕвизндчЕностl оцlнок
При застосуваннi облiковоТ полiтики Товариства, яка описуеться у Примiтцi 4, вiд керiвництва
ВИМагаеться робити професiЙнi судження, оцiнки та припущення щодо балансовоТ BapTocTi активiв
Та ЗОбОВ'язань, якi неможливо отримати з iнших джерел. Данi оцiнки та пов'язанi з ними
пРИпУЩеННя базуються на iсторичному досвiдi та iнших факгорах, якi вважаються важливими.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.

laHi оцiнки та пов'язанi з ними припущення переглядаються на постiйнiй ocHoBi. За результатами
ПеРеГлядiв облiковi оцiнки визнаються у тому перiодi, в якому здiйснюеться перегляд оцiнки, якщо
переГлянута оцiнка впливао лише на цеЙ перiод, або в перiодi перегляду та майбутнiх перiодах,
якщо переглянута оцiнка впливао як на поточний, так i майбутнiй перiоди.

OcHoBHi ёжерела невuзначеносmi оцiнок

СтрОки корисного використання основних засобiв - Об'екги основних засобiв вiдображаються
За СОбiвартiстю, за вирахуванням накопиченоТ амортизацiТ. Оцiнка cTpoKiB корисного використання
Об'еКГiв Основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке базуеться на

ДОСВiДi РОбОти з аналогiчними активами. При визначеннi cTpoKiB корисного використання активiв
КеРiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, Тхню технологiчну застарiлiсть,

фiЗИЧНе ЗнОшення та умови роботи, в яких буде експлуатуватись даний актив. 3MiHa кожноТ з цих
УМОв абО оцiнок може в результатi призвести до коригування майбутнiх норм амортизацii.

Вiдстроченi податковi аlсгиви та вiдстроченi податковi зобов'язання - Вiдстроченi податковi
аКТИВИ ВИЗНаЮтЬся у тiЙ Mipi, в якiЙ вiрогiдне отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок
ЯКОГО МОЖна буде реалiзувати цi активи. Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються в cyMi
ПОДаТКiВ На ПРИбуток, якi пiдлягають сплатi в майбугнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних
поДаткових рiзниць, Станом на 31 грудня 2019 року Товариство визнало вiдстрочений податковий
актив у cyMi 75 тисяч гривень (Примiтка 8).
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ТОВ (МИ КОЛАТВС ЬКА ЕЛ Е КТРО ПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо зак]нчився 3't грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux epuBeHb, якща не зазначено iнtле)

6. нЕмдтЕрlдльнl дктиви {рядок звtту про ФtнднсовиЙ стлн ,,1ооо,,)

Нематерiальнi акгиви представленi програмним забезпеченням iз iepMiHoM використання яких не
перевищуе 10 poKiB.

Рух нематерiальних акгивiв представлений за перiод, шо закiнчився 3,1 грудня 2018 року, таким
чином:

2018 piK

Первiсна BapTicTb
Станом на 31 грудня 2017 року
Надходження

Перемiщення зi складу капiтальних iнвестицiй
Станом на 3'l грудня 2018 року
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2017 року
Амортизацiйнi нарахування
Станом на 31 грудня 2018 року
Балансова BapTicTb
Станом на 3'l rрудня 2017 року
Станом на 3't грудня 2018 року

20'l9 piK

Первiсна BapTicTb
Станом на 31 грудня 2018 року
Надходження

Перемiщення зi складу капiтальних iнвестицiй
Станом на 31 грудня 2019 року
Накопичена амортизацiя
Станом на 31 грудня 2018 року
Амортизацiйнi нарахування
Станом на 31 грудня 20,19 року
Балансова BapTicTb
Станом на 31 грудня 2018 року
Станом на 3'l грудня 2019 року

Програмне
забезпечення КапiтальнiiнвестицiТ Всього

164

164

(1)

{.1)

164
(164)

164

0

164

(1)

(1)

163 0 163

РУх нематерiальних акгивiв представлений за перiод, що закiнчився 31 грудня 2О19 року, таким
чином

Програмне
забезпечення

капiтальнi
iнвестицiТ Всього

639

q

,l64

бз9
803

{1)
(46)

шz}

,l63

(639)

164
639

0

803

ш
(46)

лд)

163
756 q 756

\4



ТОВ КМИ КОЛАIВСЬКА ЕЛ Е КТР О ПОСТА ЧАЛ ЬНА КО МПАН lЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, що закiнчився 31 грудня 20,1 9 року

зазначено iHule)(в muсячах iHcbKux epuBeHb. якч.lо не

7. ocHoBHI здсоБи (рядок звIтY про ФtнднсовиЙ стАн,,1о10,,)

Рух основних засобiв представлениЙ за перiод, що закiнчився 3,1 грудня 2018 року, був
представлен ий таким чи ном :

lнструменти, прилади
та iHBeHTap

капiтальнi
iнвестицiТ Всього

45

Первiсна BapTicTb
Станом на З1 грудня 2017

року
Надходження

Перемiщення зi складу капiнвестицiй
Станом на 31 грудня 2018 року
Накопичена амортизацiя та збитки вiд
зменщення корисностi

Станом на 31 грудня 2017 року

Амортизацiйнi нарахування
Станом на 31 грудня 2018 року
Балансова BapTicTb

45
(45)

45

45
45

Станом на 31 грудня 2017 року
Станом на 31 грудня 2018 року 4545

Рух основних засобiв представлений за
представлений таким чином:

перiод, що закiнчився 31 грудня 2019 року, був

l5



ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод,
(в mчсячах

шlо закiнчився 31 грудня 20,1
yKpai'HCbKUX ерчвень якU"lо не

9 року
зазначена iHLue)

Первiсна BapTicTb
Станом на 31 грудня
2018 року
надходження

Перемiщення зi
складу капiнвестицiй

Аванси сплаченi
Станом на 31 грудня
2019 року
накопичена
амортизацiя та
збитки вiд
зменшення
корисностi
Станом на 31 грудня
2018 року
Амортизацiйнi
нарахування
Станом на 3,1 грудня
2019 року
Балансова BapTicTb
Станом на 31 гочдня
2018 poKv
Станом на 3't грчдня
201_9 рокч

(97)

(97)

(11)

(11)

(141)

(141)

642 1 624

642 1 669

631

45

1 528

Машини та
обладнання

Транспортнi
засоби

lHcTpyMe
нти,

прилади
та

iHBeHTap

lншi
ocHoBHi
засоби

184

184

Право
користу-

вання
об'сктом
оренди

Капiта-
льнi

iнвести
цiт

4 838

(3 804)

1 034

Всього

45

(1 52)

(1 52)

45

5 398

0

5

5 448

(40з)

(403)

45

5 0{ý

1 354

5
,t 359

1 262

560

560

(2)

(2l

182 408 1 034

8. поддток нд приБYток (рядок 1Blw про ФtнднсовиЙ стдн ,,75оо,,тд звlту
про сукуп ниЙ дохtд,,23оо,,)

ПротягоМ перiоду, якиЙ закiнЧився 31 грудня 2019 року, податок на прибуток пiдприомств в YKpa.1Hi
становив 18%,

компоненти витрат з податку на прибуток для Товариства за перiоди, що закiнчилися з1 грудня
2019 та 31 груднЯ 201В poKiB, якi вiдображено У звiтi прО фiнансовi результати (сукупниЙ дохiд),
представленi таким ч ином:

31 грудня 20't9
року

31 rрудня
2018 року

поточний податок:
Витрати з поточного податку
Вiдстрочений податок:
(Вигоди)/витрати з вiдстроченого податку
(flохiд)/виТрати З податкУ на прибуток, вiдображенi у звiтi
про фiнансовi результати

5 522

(75)

5 447

ВигодИ у виглядi вiдстроченОго податку на прибуток виникли за рахунок податкових рiзниць увиглядi нарахованого в бухгалтерському облiку забезпечення на майбутнi витрати.

16
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тов кми колАТвськА Ел Е ктро п остА чАл ьнА компАнlяr)

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiн
(в mчсячах yKpaiHcb

чився 31 грудня 201
Kux 2рчвень якчlо не

9 року
зазначено iнше)

9. здпдси (рядки звlту про ФIнлнсовиЙ стА,н ,,11о0,,)

СТаНОм на 31 грудня 2019 та на 31 грудня 2018 poKiB запаси були пt'едставленi таким чином:

31 rрудня 2019 З1 грудня 2018
рокч року

запаснi частини

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
Паливо

lншi матерiали

Всього 619

10. ДЕБlТоРськд здБорговднlстъ зд продукцtю, товлри, роБоти, послуги тд
lНШд поТочнл дЕБlторсъкд здБорговднlстъ (рядки звtту про ФtнднсовиЙ
стдн,,1 7 25,,,,,1 1 55,, )

СтаноМ на 31 грудНя 2019 та на 31 груднЯ 2018 poKiB дебiторська заборгованiсть за товари, роботи,
Rослуги була представлена таким чином:

39

2з
24

533

200

113

31з

3'l грудня 2019
року

31 грудня 2018
року

*Щебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
lнша поточна дебiторська заборгованiсть
Всього

Розрахунки за електроенергiю
Розрахунки за розподiл електроенергii
lншi розрахунки
Всього за рядком 't'l30

Розрахунки з бюджетом по податку на додану BapTicTb
Всього за рядком 1135
Право на податковий кредит з ПДВ, який розраховуеться за
касовим методом
Всьоrо за рядком 1190

173 435

45
173 480

flебiторська заборгованiсть складаеться з поточноi заборгованостi споживачiв за поставлену
електроенергiю та розрахунки з iншими дебiторами.

1 1. ДЕБlторсъкд злБорговднlстъ зд розрдхYнклми зд виддними
Авднсдми (рядок звlту про ФtнднсовиЙ стлн ,,1130,,)

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 poKiB заборгованiсть за розрахунками за виданими
авансами були представленi таким чином:

31 rрудня 2019 31 грудня 2018
рокуpoKv

4в 597
15 в10

9 50в
7 000

562
64 407 17 070

12.3лБоРговднlстъ зл розрдхункдми з БюджЕтом тд lншt
оБоротнl дктиви (рядки звlту про ФtнднсовиЙ стдн,,7040,,,о,7735" тд,,1190,,)

СтаноМ на 31 грудНя 2019 та 31 грудня2О18 poKiB заборгованiсть за розрахунками з бюджетом та
iншi оборотнi активи були представленi таким чином:

31 грудня 2019
poKv

31 грудня 2018
року

1 002
1 002

21 642 13 974
21 642

I1

13 974



ТОВ КМИКОЛАТВСЬКА ЕЛ Е КТР О ПО СТА ЧАЛ ЬНА КОМПА Н lЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в mчсячах yKpaTHcbKux epuBeHb, якшо не зазначено iнше) 

_
13. грошовl кошти тлrх ЕквlвдлЕнти (рядок звlту про ФlнднсовиЙ

стдн "1165,)

Станом на 31 грудня 2019 та 3'1 грудня 2018 poKiB грошовi кошти та Тх еквiваленти були
представлен i таким ч и ном:

14. здрЕестровдниЙ кдпlтдл (рядки звtту про ФtнднсовиЙ стдн
"7400", "1410")

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 poKiB стаryтний капiтал Товариства становить 200
тисяч гривень. Статутний капiтал Товариства повнiстю сплачено.

15.3оБов,язлння зл розрдхункАми з оплдти прдцl (рядки звlту
про ФlнлнсовиЙ стдн,,163о,,)

Станом на 3'1 грудня 2019 та 31 грудня 2018 poKiB зобов'язання за розрахунками з оплати працi
представленi наступ ним чином :

Грошовi кошти в банках
Всього

Розрахунки з оплати працi

3абезпечення витрат за невикористанi вiдпустки

Всього

Аванси за супутнi послуги постачальника <Унiверсальноi послуги"
Аванси вiд споживачiв <УнiверсальноТ послуги))
Аванси вiд споживачiв електроенергiТ за вiльними цiнами
Всього

31 грудня 31 грудня
2019 року 2018 року

60 749 65 814
60 749 65 814

31 грудня
2019 року

З1 грудня
20'18 року

2 062
2 302

оq

4 364 95

16. поточнА крЕдиторсъкА зАБорговАнlсть зд одЕрждними
двднсдми (рядок звtту про ФIнднсовиЙ стдн ,,1635,,)

Станом на 31 грудня 2019 та З1 грудня 20,1В poKiB заборгованiсть за розрахунками за отриманими
авансами були представленi таким чином:

31 грудня 2019
року

31 грудня 2018
року

2 532
84 461
40 902

61 275
22 497

127 895 83 772

17.3лБЕзпЕчЕння ндстYпних виплдт l плдтЕжlв (рядок звlту про
Фl нд н со ви Й стдн,, 1 660,, )

У 201В роцi забезпечення не створювалися. Станом на 31 грудня 2019 забезпечення наступних
виплат i платежiв були представленi наступним чином:

Станом на 31
грудня 2018

Нараховано
за перiод

Використано
резерву

Станом на 31
грудня 2019

KopoTKocTpoKoBi зобов'язан ня i

забезпечення:
lншi забезпечення для
вiдшкодуван ня майбутн ix
операцiйних витрат
Всього короткостроков j

зобов'язання i забезпечення :

419 419

419

18

419



ТОВ КМИ КОЛАIВСЬКА ЕЛЕ КТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КО МПА Н lЯ,)

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 31 грудня 20f 9 року
(в mчсячах yKpaTHcbKux zрчвень, якщо не зазначено iHtue) 

_
18.1ншl поточнl зоБов,яздння (рядки-звlтY про Фlнлнсовии стдн

"1690")

Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 20'l8 poKiB iншi поточнi зобов'язання представленi
наступним чином:

31 грудня 2019
року

31 грудня 20'l8
року

3аборгованiсть за послуги з приймання платежiв

Поточнi податковi зобов'язання з ПДВ HapaxoBaHi

3аборгованiсть за виконавчими листами
lншi

Всього

BapTicTb купованоТ елекгроенергiТ

Витрати сировини та матерiалiв
Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи
Амортизацiя
lншi оперативнi витрати

в m. ч, вчmраmu на переOачу mа розпоOiл елекmроенереii
Всього

з5
778

290

35

20

1 659

69

36 123 1 728

19. поточнл крЕдиторсъкА злБорговАнlстъ зд товдри, роБоти,
послуги (рядок звlту про ФtнднсовиЙ стдн "1615")

Станом на З'1 грудня2019 та 31 грудня 2018 poKiB поточна кредиторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги (рядок 1615) була представлена наступним чином.

31 грудня 2019
року

31 грудня 20'l8
року

Кредиторська заборгованiсть за ку повану елекгроенергiю 102 273
Кредиторська заборгованiсть за послуги 23 837

Всього 126 110
Торговельна кредиторська заборгованiсть погашаеться вiдповiдно до умов, визначених пiд час
укладання договорiв.

20. соБlвдртлстъ рЕдлlзовлноi продукцii (товдрtв, роБtт, послYп
(рядок звIту про сукупниЙ дохlд,,2о5о,,)

Протягом перiодiв, шо закiнчились 31 грудня 2019 та 2018 poKiB, собiвартiсть реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) була представлена наступним чином:

20'19 piK 2018 piK

4z
42

(1 76з 629)

(4971)
(42 617)

(396)

(1 010 777)

(996 679)

(295)

(7)

(39)

(39)
(2 822 390) (341)

l9



ТОВ (МИ КОЛА[ВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Ф]нансова звiтнiсть
за перiод, цlо закiнчився 3't грудня 2019 року
(в mчсячах украiнськчх ерчвень, якщо не зазначено iHule)

21.ддмtнtстрдтивнt витрдти (рядок звtту про сукупний дохtд
"2130")

Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2019 та 2018 poKiB, адмiнiстративнi витрати були

представленi наступним ч ином :

2019 piK 20't8 piK

Матерiальнi витрати

Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи

Амортизацiя
lншi витрати, з них:

Банкiвськi послуец

Вчmраmч на зв'язок

Вumраmч на поdаmкч mа зборu

Вчmраmu на учасmь у mенOернuх закупiвлях

Вчmраmu на ауdumорськi послуеu

BHecKu на рееулювання НКРЕКП mа iHuli
Консульmацiйнi

Всього

Вiд реалiзацiТ елекгроенергiТ

Всього

(254)

(6505)

(49)

(10 394)

(8 0в3)

(14)

(194)

(555)

(400)

(1 020)
(128)

(5)

(106)

(1)

(129)

(5)

(30)

(4)

(90)

(17 202| (241|

22. tншt опЕрдцlЙнt витрдти (рядок звtту про сукупниЙ дохtд
"21 80")

Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2019 та 2018 poKiB, iншi операцiйнi витрати були
представлен i наступ ним чином :

20,19 piK 2018 piK

Матерiальнi витрати

Витрати на оплату працi та соцiальнi заходи
Амортизацiя
lнша операцiйнi витрати, з яких:

шmрафu, пенi, неусmойкu
вiOulкоdування вumраm
оплаmа першчх 5 0HiB лiкарнянuх
вumраmu на комунальнi послуеч, блаеоусmрiй
opeHdHi плаmежi mа iHtui

вчmраmu на провеdення урочuсmчх захоdiв

Всього

(421)

(251)

(30в)
(4)

(2 855)
(16)

(2 483)
(139)

(67)

(30)

(120)

(1 10)

{421)

(3 418) (531)

23. чистиЙ дохtд вlд рЕдлlзлцii продукцff рядок звtту про
сукупниЙ дохtд "20о0")

Дохiд за договорами з покупцями

Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2019 та 2018 poKiB, чистий дохiд вiд реалiзацij
продукцii представлений так:

2019 piK 20,18 piK

2 867 671 360

2867 671

20

360



ТОВ (МИ КОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в mчсячах украiнськuх ерuвень, якщо не зазначено iнtце)
Нижче представлена деталiзована iнформацiя про дохiд Товариiтва за договорами з покупцями
електроенергiТ та супутнiх послуг постачальника Унiверсальноi послуги, за перiод, що закiнчився 3,1

грудня 201В року та 31 грудня 2019 р.

2018 piK

реалiзацiя юридичним особам
Всьоrо

Географiчнi регiони
м. Миколаiв
Всього дохiд за договорами з покупцями
Термiни визнання доходу
Товар передаоться в певний момент часу
Всього дохiд за договорами з покупцями

2019 piK

реалiзацiя фiзичним особам
реалiзацiя юридичним особам

реалiзацiя електроенергiI на бiржi

реалiзацiя супутнiх послуг
Всього

Географiчнi регiони
м. МиколаТв

миколатвська область
lншiобластi УкраТни

Всього дохiд за договорами з покупцями
Термiни визнання доходу
Товар передаоться в певний момент часу
Послуги виконуються в певний момент часу
Всього дохiд за договорами з покупцями

Протягом перiодiв, що закiнчились 31
представленi наступ ним ч ином :

2 849 213 18 458 2 867 671

грудня 20'l9 та 201 8 poKiB, iншi операцiйнi доходи

реалiзацiя
елекгроенергiТ всього

з60 з60
360 360

360 з60
360 360

360 360

360 360

реалiзацiя
елепроенергiТ

Реалiзацiя
супутнiх послуг всього

1 00з 982
1 в07 607

37 624
18 458

1 003 982
1 в07 607

37 624
,18 458

2 849 213 ,18 458 28в7 671

952 217
1 859 з72

37 624 1в45в

952 217
1 в59 з72

56 082
2 849 213 18 458 28в7 671

2 849 213
18 458

2 849 21з
1в 45в

24. tншt опЕрлцlЙнtдоходи (рядок звlту про сукупниЙ дохtд
,,2120,,)

2019 к 201 8 к

Реалiзацiя акгивiв

Штрафи, пенi, неустойки

Вiдшкодування витрат
Банкiвськi вiдсотки за користування коштами
Всього

158

2 в54
2 з72
1 078
6 462
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ТОВ КМИ КОЛАТВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КО МПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнчився 31 грудня 2019 року
(в muсячах yKpai'HcbKux epuBeHb , якulо не зазначено iHLue)

25. Фtнлнсовt витрлти (рядок звlту про сукYпниЙ дохtд "225о")

Протягом перiодiв, що закiнчились 31 грудня 2019 та 20'18 poKtB, фiнансовi витрати були
представленi наступ ним чином :

2019 piK 2018 piK

Витрати, пов'язанi з переглядом BapTocTi зобов'язання з оренди
Всього

(116)
(116)

26. опЕрдцi[ з пов,яздними сторондми
Сторони вважаються пов'язаними, якцlо перебувають пiд контролем або суттевим впливом iнших
осiб, також пов'язаними сторонами вважаються пiдприемства i фiзичнi особи, якi прямо або
опосередковано здiйснюють контроль над пiдприемством або суттево впливають на Його

дiяльнiсть, а також близькi члени родини такоТ фiзично'l особи.

Товариство знаходиться пiд безпосереднiм контролем АТ <МиколаТвобленерго> - засновником
Товариства.

lнформацiя про icToTHi обсяги та залишки за операцiями iз АТ <<МиколаТвобленерго>

Доходи вiд реалiзацiТ, торгова та iнша дебiторська заборrованiсть, передплати виданi та
iншi оборотнi активи, розмiщенi грошовi кошти та ii еквiваленти, iнвестицii:

31 грудня 2019
року

31 грудня 2018
року

Доходи вiд реалiзацiТ
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть(аванси сплаченi)

3акупiвлi та iншi витрати, всього
Торгова кредиторська заборгованiсть

7 204
48 449

3акупiвлi, торгова та iнша кредиторська заборгованiсть, аванси отриманi та iншi поточнi
зобов'язання, кредити та позики:

31 грудня 2019
рощ]L

7 000

31 грудня 2018
року

806 300

52

4о

з

Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу

Провiдний управлiнський персонал упродовж 2019 року складався iз 1 особи, 3а звiтний перiод
2019 року компенсацiя провiдному управлiнському персоналу, lло включена до складу витрат на
персонал, включала заробiтну плату iдодатковi виплати i становила 1 116 тис. грн,

27. yMoBHl тд контрдктнl зоБов,яздння
Операцiйне сереdоечше - Основну господарську дiяльнiсть Товариство провадить на територiI
УкраТни, На ринки краТн, якi розвиваються, наприклад, УкраТни, впливають економiчнi, полiтичнi,
соцiальнi, правовi та законодавчi ризики, якi сильно вiдрiзняються вiд ризикiв KpalH iз бiльш
ро3винутими ринками. Вiдсутнiсть чiткоТ стратегiТ економiчних реформ, iнституцiйнi слабкостi та
несприятливий бiзнес-клiмат призвели до суттевого скорочення надходжень вiд прямих iноземних
iнвестицiй та зниження суверенного рейтинry УкраТни. Як результат, пiдприемства, якi провадять
свою операцiйну дiяльнiсть в YKpaTHi, зазнають впливу пiдвищеного ризику девальвацiТ украТнськоТ
гривнi та вiдсутностi доступу до недорогого фiнансування. Полiтична криза, яка продовжуоться у
KpaTHi, iще бiльше погiршуе фiнансову та економiчну ситуацiю УкраТни. Якщо урядом не буде вжито
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ТОВ КМИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ Ь НА КО МПА НlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, tцо закiнчився 31 грудня 20't9 року
(в m u ся ч ах у Kpa'iH cbKux ерuвень, якч-l,о не зазначено iHule)
чlтких l НеГаЙНИХ Заходiв, спрямованих на покращення системи управлiння, вiдновлення довiри
iHBecTopiB та виправлення економiчних дисбалансiв, пiдприемства, якi провадять свою дiяльнiсть в
YKpaTHi, продовжуватимуть зазнавати негативного впливу вiд цих факгорiв на свою операцiйну
дiяльнiсть.

Керiвництво пильно стежить за змiнами якi вiдбуваються в суспiльствi для своочасного запобiгання
негативних впливiв на розвиток Товариства

YMoBHi зобов'язання податкового характеру - Податковiй системi Украiни властивi постiйнi змiни
ЗаКОнОдавчих норм, офiцiЙних роз'яснень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i

суперечливих, що припускае неоднозначне тлумачення Тх податковими органами. Правильнiсть
обчислення податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена протягом трьох наступних poKiB.
OcTaHHiM часом практика в YKpaTHi така, що податковi органи займають бiльш жорстку позицiю в
частинi iнтерпретацii i вимог дотримання податкового законодавства. Керiвництво Товариства,
виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень
вважае, що податковi зобов'язання вiдображенi в адекватнiй cyMi. Проте, трактування цих
ПОЛОЖень вiдповiдними органами може бути iншим i це може мати вплив на дану фiнансову
звiтнiсть.

СУдовi по3ови - вiдсутнi судовi позови, iнформацiю про якi необхiдно розкрити або скоригувати у
фiнансових звiтах,

28. полlтикд упрАвлlння ризикАми
ОСновними фiнансовими iнструментами Товариства е грошовi кошти та тх еквiваленти. Головною
МеТОЮ фiнансових iHcTpyMeHTiB е фiнансування дiяльностi Товариства. Товариство також мае iншi
фiнансовi iнструменти, включаючи торговельну дебiторську та кредиторську заборгованостi, що
ВИНИКаЮтЬ в ходi операцiйноТ дiяльностi. Товариство не здiйснювало операцiй з деривативами з
МеТОЮ УПРаВЛiНня процентними та валютними ризиками, що пов'язанi з його дiяльнiстю та
джерелам и фiнансування.

ОСНОвними ризиками, пов'язаними з фiнансовими iнструментами Товариства е ризик лiквiдностi,
КРеДИТНиЙ рИзИк, ризик процентноi ставки. Товариство переглядае та узгоджуе полiтику щодо
управлiння кожним з цих ризикiв, як зазначено нижче.

Pu зч к процен m ноi сm aBKu

ТОваРиство наражаеться на ризик у зв'язку з впливом коливань piBHiB ринковоi процентнот ставки
На йОгО фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi
таких змiн, але може також зменшуватися.

У пОданiй нижче таблицi наведено концентрацiю ризику процентних ставок Товариства. До таблицi
ВКЛЮЧеНО фiнансовi зобов'язання Товариства чутливi до змiни процентноl ставки (фiнансовi активи
вiдсутнi).

Gтаном на
31.12.2019

Станом на
31.12.2018

flовгостроковi зобов'язання з оренди

Всього

14з

143

НаВедена далi таблиця вiдображао чутливiсть чистого результату за piK, що закiнчився 31 грудня
2019 та власногО капiталУ до обdрунтовано можпивих змiн вiдсоткових ставок на 5%, якl,.цо вони
ВiДбУДУТЬСя 3 початку року. Цi змiни вважаються обdрунтовано можливими на ocHoBi
спостереження за поточними ринковими умовами.

ZJ



ТОВ (МИ КОЛАТВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОGТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНlЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, u4o закiнчився 31 грудня 2019 року
(в mчсячах украiнськчх ерчвень, якщо не зазначено iHtue)

PiKn Iцо закiнчився
31,12.2019

5% го/-J /о

Чистий вплив на звiт про прибутки та збитки (7)

Управлiння рuзuком капimалу - Товариство управляе своТм капiталом для того, чlоб забезпечити
своо функцiонування на безперервнiй ocHoBi i, водночас, гарантувати максимальний прибуток
засновнику Товариства шляхом оптимiзацii балансу власних коштiв.

КреOumнuй рuзчк - Кредитний ризик представляе собою ризик того, що клiент може не виконати
своТ зобов'язання перед Товариством у строк, Lцо може призвести до фiнансових збиткiв у
Товариства,

7

Вплив кредитного ризику,
обмежуоться фiнансовою
представлено нижче:

тобто ризику
дебiторською

невиконання контрагентами договiрних зобов'язань,
заборгованiстю, залишками грошових коштiв, як

31 грудня 2019
року

З'l грудня 2018
року

Грошовi кошти
Торговел ьна дебiторська заборгован icTb

Всього

60 749
,l7з 4з5

65 814

234,184

Оскiльки Товариство здiйснюе контрольовану державою дiяльнiсть та е основним постачальником
елекгроенергiТ побутовим та малим непобутовим споживачам в МиколаТвськiй областi, воно
позбавлене мо>клlивостi впливу на вибiр надiйних споживачiв цiеТ категорii та зобов'язане
здiйснювати постачання електроенергiТ на вiдведенiй територii yciM споживачам УнiверсальноТ
послуги.

Товариство залучае споживачiв за Вiльною цiною та струкгуруе piBHi кредитного ризику, який воно
приЙмае на себе, встановлюючи лiмiти на суму ризику, прийнятого по вiдношенню до одного або
ГРупи клiентiв. Лiмiти на piBHi кредитного ризику за типом клiента реryлярно затверджуються
KepiBH ицтвом Товариства.

В умовах дiI нового ринку елекгроенергiТ Украiни з другого пiврiччя 2019 року дохiд Товариства
oKpiM доходу вiд реалiзацiТ елекгроенергiТ споживачам УнiверсальноI послуги та за Вiльною цiною
ще додалась реалiзацiя лишкiв електроенергii на украТнськiй бiржi.

Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторськоТ заборгованостi, Товариство розглядае
будь-яку змiну кредитноi якостi дебiторськоt заборгованостi з моменту первинного ТТ виникнення до
звiтноi дати.

КРедитний ризик для грошових коштiв, що розмiщенi на рахунках банкiв, е незначним, оскiльки
Товариство мае справу з банками з високою репутацiею та зовнiшнiми кредитними рейтингами, що
пiдтверджують Тх високу якiсть.

Рuзuк лiквiOносmi - Ризик лiквiдностi представляе собою ризик того, що Товариство не зможе
погасити своТ зобов'язання по Mipi настання cTpoKiB iхнього погашення, Позицiя лiквiдностi
ТОваРиства ретельним чином контролюеться та управляоться. Товариство використовуо процес
Детального бюджеryвання та прогнозування грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть
аДекватних pecypciB для виконання cBoix платiжних зобов'язань. Товариство мае тiльки поточнi
зобов'язання з TepMiHoM погашення до 30 днiв.
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ТОВ КМИ КОЛА[ВСЬКА ЕЛЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПАНtЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, lцо закiнч ився 31 грудня 2019 року
(в muсячах epuзeHb, якщо не зазначено iHule)
lнформацiя про фiнансовi зобов'язання Товар иства за строками погашення станом на 31 грудня
201В року на ocHoBi контрактних платежiв п редставлена таким чином

2018 piK Поточна Разом

Торгова кредиторська заборгованiсть за електроенергiю та
послуги
Всього

2019 piK Поточна

TepMiH
погашенн

ядо3
мiсяцiв

42 42

42 42

lнформацiЯ про фiнанСовi зобов'язання Товариства за строками погашення станом на 31 грудня
2019 року на ocHoBi контрактних платежiв представлена таким чином:

TepMiH
погашення
вiд 3 до ,l2

Mic

TepMiH
погашення
вiдl2до 35

Mic

Разом

Торгова кредиторська
заборгованiсть за
електроенергiю та послуги
Зобов'язання з оренди
Всього

126 110 126 110

400 160 560
126 110 0 400 160 126 670

29. СПРДВЕДливА вдртlстъ Фlнднсових lHcTPyMEHT\B тд
клАсиФlклцlя зА кдтЕгорlям и визндння

Визначення справедливоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB здiйснюоться у вiдповiдностi до вимог
МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.

Нижче представлено класифiкацiю фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства за категорiями оцiнки та
порiвняння балансовоТ та справедливоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства,
вiдображених у фiнансовiй звiтностi в розрiзi категорiй, якi не вiдображаються за справедливою
вартiстю станом на 31 грудня 2018 та З1 грудня 2019 року. У таблицях не представлена
справедлива BapTicTb нефiнансових активiв та нефiнансових зобов'язань.

201В piK

Фiнансовi активи за
справедливою

вартiстю з
вiдображенням

результату
переоцiнки у

Усього

пр ибутку чи збитку

Фiнансовi
iнструменти, оцiненi
за амортизованою

вартiстю

Активи
Грошовi кошти
Торговел ьна дебiторська
заборгованiсть

65 814

0

65 814

0

Усього фiнансових акгивiв 65 814 0 65 814
ЗОБОВ,ЯЗАННЯ 0
Торговельна кредиторська
заборгованiсть 42 42

Усього фiнансових зобов'язань 42 0
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ТОВ КМИ КОЛАiВСЬКА ЕЛ ЕКТРОПОСТА ЧАЛ ЬНА КОМПА Н lЯD

Фiнансова звiтнiсть
за перiод, чlо закiнчився З1 грудня 2019 року
(в mчсячах украiнськuх ер якщо не зазначено iнше)uBeHb,

2019 piK

Фiнансовi
iнструменти,

оцiненiза
амортизованою

вартiстю

Фiнансов] активи за
справедливою вартiстю з

вiдображенням
результату переоцiнки у

прибутку чи збитку

Усього

Грошовi кошти
Торговельна дебiторська
заборгованiсть

Усього фiнансових акгивiв

60 749

17з 4з5

234 184 0

60 749

173 4з5

234 184

ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
3обов'язання з оренди
Торговел ьна кредиторська
заборгованiсть

494

126 110

494

126 110

Усього фiнансових зобов'язан ь 126 604 0

30. подri плсля звtтного пЕрлоду
ПодiТ, щО трапилисЬ в промiжкУ мiж датоЮ балансУ та датоЮ затвердження цього фiнансового звiту,
можутЬ потребуваТи коригуваНь аlсивiВ та зобов'яЗань. l_|я фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких
коригувань у зв'язку iз подiями якi сталися пiсля звiтного перiоду.

31. зАтвЕрджЕння Фlнднсовоi звtтностl
l-[я фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску 24.О2,2О2О року

Керiвник Лiнченко Валентин Володимирови ч

Головний бу Жуковська Свiтлана CTaHi славiвна

126 604

.+ +

мико
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