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Звіт незалежних аудиторів
ТОВ „АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛИСЕНКО”

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
№4169 від 26.06.2008р.

ЄДРПОУ 35796588, п/р № 2600090729 в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, м.Київ, МФО 380805
36007, м.Полтава, вул. Кучеренка,4,кв.49, тел. 050 558 28 71

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат
- Акціонери та керівництво Приватного акціонерного товариства «Дніпровська

теплоелектроцентраль» ( скорочено ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ»);
- Фонд державного майна України ( ФДМУ);
- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ( НКЦПФР).

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

«Дніпровська теплоелектроцентраль» ( скорочено ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ») 
(СДРПОУ 00130820, місцезнаходження: вул. Заводська, 6.2, м. Кам'янське, 
Дніпропетровська обл., 51925, надалі -  Товариство в усіх відмінках), що складається 
з:

Балансу ( Звіту про фінансовий стан ) на 31.12.2017 року ( Форма № 1);
Звіту про фінансові результати ( Звіту про сукупний дохід ) за 2017 рік 

(Форма №2 );
Звіту про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2017 рік (Форма

№3);
Звіту про власний капітал за 2017 рік ( Форма №4 );
Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ», складеної відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та 
іншої пояснювальної інформації. ,

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для 
- думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, 

відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ 
«ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ» на 31 грудня 2017 року, та його фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основа для думки із застереженням
Аудиторською перевіркою встановлено, що при проведенні щорічної 

інвентаризації постійно діючою інвентаризаційною комісією, яка уповноважена 
встановлювати строки корисного використання основних засобів, строки корисного 
використання не переглядалися.
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Первісна вартість основних засобів, що повністю амортизовані, складає на
31.12.2017 року 175 325 тис. грн. або 63% від всієї суми первісної вартості основних 
засобів по рядку 1011 графа 4 Балансу станом на 31.12.2017 року.

Таким чином, аудитори вважають, що управлінський персонал не повністю 
застосовував обрані облікові політики відповідно до концептуальної основи 
фінансової звітності, а саме -  не здійснив перегляд термінів корисного 
використання основних засобів за результатами річної інвентаризації на 31.12.2017 
року, що, на думку аудиторів, призвело до суттєвого викривлення дійсного 
фінансового стану Товариства по причині заниження балансової вартості основних 
засобів. Слід також зазначити, що повністю амортизовані основні засоби 
продовжують використовуватися в процесі виробництва, що свідчить про наявність 
змін очікуваних економічних вигід від використання таких об’єктів, амортизація 
на них вже не нараховується, що призводить до заниження собівартості готової 
продукції, реально понесених підприємством операційних витрат та завищення 
отримуваного прибутку. Кількісну оцінку в сумовому виразі впливу цього 
викривлення аудитори не наводять тому, що для проведення такого перерахунку 
потрібно зробити висновок експертної комісії Товариства щодо технічного стану та 
можливостей подальшого використання об'єктів та/ або груп об'єктів основних 
засобів, але, виходячи із загальної кількості та первісної вартості таких об'єктів, 
аудитори вважають вплив цього викривлення на фінансову звітність Товариства 
суттєвим, але не всеохоплюючим.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (MCA). 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 
незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) 
та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 
звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Пояснювальний параграф:
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми звертаємо увагу на Примітку 5 «Припущення про безперервність 

діяльності», Примітку 22 «Грошові кошти», Примітку 23 «Власний капітал», 
Примітку 26 «Умовні зобов’язання і умовні активи» та Примітку 29 «Події після 
звітної дати» до фінансової звітності ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» за 2017 рік, в яких 
розкрита інформація щодо незадовільної платоспроможності, недостатньої 
величини власних оборотних засобів, наявності встановлених нормативно- 
правовими актами ( Постановою КМУ від 18.06.2014 №217 та Розпорядженням 
КМУ від 20.05.2015 № 670-р ) обмежень щодо використання та розпорядження 
грошовими коштами, великих непокритих збитків, від’ємного значення власного 
капіталу (на 31.12.2017 року менше статутного капіталу на 98257 тис. грн.), 
численних судових справ, стороною яких є Товариство, в тому числі триваюче 
провадження у справі про банкрутство за позовом ДК «Газ України» НАК 
«Нафтогаз України», що ’ відкрите 17.12.2015 року, можливість отримання 
Товариством після дати балансу додаткових збитків на суму З 13 347 тис. грн. в разі
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застосування постачальником підвищуючого коефіцієнту на ціну за спожитий 
Товариством в 2017 році газ, а також про запланований на червень 2018 року 
продаж державного пакету акцій, що складає майже 100% статутного 
(зареєстрованого ) капіталу Товариства.

Таким чином, управлінський персонал належно розкриває інформацію про 
події та умови, що можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі та плани управлінського 
персоналу щодо розгляду цих подій та умов.

Аудитори вважають, що управлінський персонал у вказаних Примітках до 
фінансової звітності чітко розкриває інформацію про те, що існує суттєва 
невизначеність, пов’язана з подіями або умовами, що може поставити під значний 
сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
і, отже, воно не зможе реалізувати свої активи та погасити зобов’язання за 
звичайного перебігу господарської діяльності, а також про те, що управлінський 
персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити операції. Нашу думку 
не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 
цих питань.

Додатково до питань, викладених у розділах «Основа для думки із 
застереженням» та «Пояснювальний параграф: Суттєва невизначеність, що
стосується безперервності діяльності», ми визначили, що описане нижче питання є 
ключовим питанням аудиту, яке слід відобразити в нашому звіті.

Собівартість реалізації
Основною складовою собівартості виробленої Товариством тепло- та 

електроенергії є природний газ, що безпосередньо впливає на фінансовий стан і 
фінансові результати Товариства.

В Примітці 14 «Собівартість реалізації» вказано, що на дату балансу -
31.12.2017 року, у Товариства частково відсутні договірні відносини на постачання 
природного газу з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на 1 квартал 2017 року для 
виробництва теплової енергії для інших споживачів та на власні потреби для 
виробництва електричної енергії. Це обумовлюється діючою законодавчою базою, а 
саме -  Законом України «Про ринок природного газу» від 09 квітня 2015 року , а 
також Постановою Кабінету Міністрів № 758 від 01 жовтня 2015 року. На 4 квартал 
2017 року Товариством було укладено договори на поставку природного газу для 
всіх категорій споживачів, але в опалювальному періоді 2017 року в Товариства 
відсутні первинні документи (акти прийому-передачі) на спожитий газ для 
виробництва електричної енергії та теплової енергії для всіх категорій споживачів, 
тобто витрати на природний газ, що є складовою собівартості виробленої продукції, 
не повністю підтверджені первинними, бухгалтерськими документами 
постачальника ( договорами та Актами приймання-передачі ). Всього було віднесено 
до складу витрат на виробництво продукції звітного періоду 2017 року не

б



підтверджений Актами прийому-передачі природного газу від постачальника НАК 
«Нафтогаз України» газ на суму 313 347 212,20 грн. без ГІД В.

Ця проблема вирішувалася наступним чином:
Обсяги споживання Товариством природного газу визначалися відповідно до 

обсягу відпущеної продукції на підставі норм питомих витрат палива 
(розрахованих згідно нормативних документів), розроблених фахівцями ПрАТ 
,, Львів ОРГРЕС” та погоджених Департаментом електроенергетичного 
комплексу Міненерговугілля України.

Для приведення у відповідність доходів і витрат в бухгалтерському обліку в 
періоді використання природного газу, складаються реєстри використання 
природного газу та Акти про приймання матеріалів згідно типової форми № М-7, 
застосування якої передбачається в випадках відсутності документів для 
оформлення матеріалів, отриманих без супроводжувальних документів. Форма № 
М-7 застосовується, як внутрішній первинний документ, для відображення витрат на 
спожитий природний газ в бухгалтерському обліку, адже Товариство не може 
отримати дохід від виробництва продукції без понесених витрат на придбання газу. 
Витрати потрібно визнавати у тому періоді, в якому отримано дохід, для отримання 
якого вони здійснені згідно Статті 4. «Основні принципи бухгалтерського обліку та 
фінансової звітності» Розділу І. «Загальні положення» «Положення про облікову 
політику» Товариства, якою встановлений основний принцип бухгалтерського 
обліку і складання фінансової звітності -  принцип нарахування, який полягає у 
відповідності доходів і витрат і встановлює, що для визначення фінансового 
результату звітного . періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з 
витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і 
витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент 
їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, тобто 
витрати на природний газ мають бути відображені в тому періоді, коли даний газ 
був використаний для виробництва продукції.

З метою захисту права на споживання природного газу, товариство звернулось 
до господарського суду. Наразі справи розглядаються в судовому порядку.

Аудитори погодилися із прийнятим Товариством підходом до формування 
собівартості, але ця ситуація також може призвести до зміни ціни на природний газ, 
включений до собівартості, вже після дати балансу, і, таким чином, до отримання 
додаткових збитків і, можливо, до потреби внесення коригувань у складену 
фінансову звітність.

Інформація про це розкрита Товариством також в Примітці 29 «Події після 
звітної дати» та в розділі «Пояснювальний параграф: Суттєва невизначеність, що 
стосується безперервності діяльності» нашого Звіту.

Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу 

інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є проектом 
Регулярної річної інформації, що розкривається та подається до НКЦПФР згідно 
вимог Рішення Національної з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2-013 N 
2826 «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів” ,
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зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 ( 
із змінами та доповненнями ) ( надалі - Положення № 2826 від 03.12.2013 ).

Регулярна річна інформація, що розкривається та подається до НКЦПФР , 
включає перевірену аудитором фінансову звітність, тому аудитор здійснив 
аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між 
фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що подається 
ГІрАТ «Дніпровська ТЕЦ» на виконання вимог Положення № 2826 від 03.12.2013 у 
відповідності з MCA 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і 
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, 
що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої 
до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 
іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 
фактів, які б необхідно було включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 
подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 
відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
.діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 
нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова 

звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або 
помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
відповідно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть



«»

впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог MCA, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, 
ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання-їх як основи для нашої думки. Ризик 
не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються ау
диту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 
значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо 
ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 
щключно з розкритгями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 
операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 
результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 
виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 
твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 
повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, 
щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями,, ми визначили ті, що мали найбільше значення Під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями
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аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 
слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА 
НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо:

2.1. відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється 
згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 
17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 ЦКУ «Статутний капітал 
акціонерного товариства».

Станом на 31.12.2017 року чисті активи товариства -72848 тис.грн. Ця сума 
нижче вартості статутного капіталу ( 25409 тис.грн. ) на 98257 тис, грн.

Згідно ч.З ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства»:
«3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового 

року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого 
статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому 
порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального 
розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 
ліквідації.»

В Примітці 23 «Власний капітал» вказано, що: «Власний капітал Товариства 
має від’ємне значення і на 31.12.2017 року менше статутного капіталу на 98257 
тис.грн., хоча вартість власного капіталу за 2017 рік зросла на 1187 тис.грн. за 
рахунок отриманого в 2017 році чистого прибутку в сумі 2003 тис.грн. та інших змін 
в капіталі на 1 1 тис.грн. і зменшився на суму нарахованих дивідендів державі в сумі 
827 тис.грн».

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2015 року 
№ 904/10198/15 порушено провадження у справі про банкрутство ПрАТ 
«Дніпровська ТЕЦ», розпочато процедуру розпорядження майном та введено 
мораторій на задоволення вимог кредиторів. Повідомлення розміщено у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.12.2015р.

Підприємство планує подати на розгляд комітету кредиторів та до 
господарського суду план санації.

Таким чином, вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2017 року 
не відповідає вимогам ч.З ст.155 ЦКУ.
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2.2. виконання значних правочинів

Згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» рішення про 
надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 
даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається 
наглядовою радою.

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 
правочину, перевищує 25 відсотків вартості- активів за даними останньої річної 
фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на 
вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням 
наглядової ради.

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог 
Закону України «Про акціонерні товариства» до здійснення значних правочинів. 
Вартість активів ГІрАТ «Дніпровська ТЕЦ» станом на 31.12.2016 року ( на
01.01.2017 р. ) складає 947909 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала 
аудиторським процедурам складає 94790 тис. грн..

Товариство у 2017 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні 
товариства» мало договори, які підпадають під визначення значних правочинів (10 і 
більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової 
звітності). Договори та додаткові угоди до існуючих договорів укладалися в 
основному з Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна 
компанія «Нафтогаз України» щодо постачання природного газу, з Державним 
підприємством "Енергоринок" ца продаж електроенергії та з Комунальним 
підприємством Кам'янської міської ради "Тепломережі" ( КП КМР «Тепломережі» ) 
на поставку теплової енергії для потреб населення.

Прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності з Публічним акціонерним товариством 
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» щодо постачання 
природного газу, а саме - укладання договорів та додаткових угод до договорів з 
.постачальниками природного газу, на осінньо-зимовий період 2017-2018 років. 
Рішення оформлене протоколом річних загальних зборів Товариства №1/2017 від 
20.04.2017р. з питання денного № 18 «Прийняття рішення про попереднє надання 
згоди на вчинення значних правочинів Товариства.» (Дата складання протоколу 27 
квітня 2017 року). Ухвалення значних правочинів з Державним підприємством 
"Енергоринок" на продаж електроенергії та з Комунальним підприємством 
Кам'янської міської ради "Тепломережі" ( КП КМР «Тепломережі» ) на поставку 
теплової енергії для потреб населення здійснювалося Наглядовою радою. Рішення 
Наглядової ради ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» оформлене протоколом № 5-2017 від 
28.12.2017р.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо 
зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо
виконання значних правочинів.



2.3. відповідності стану корпоративного управління, у тому числі стану 
внутрішнього аудиту вимогам законодавства. Розкриття особливої інформації

Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада 
акціонерного товариства може прийняти рішення щодо запровадження в 
товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього 
аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради в установленому 
порядку має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію 
акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту 
повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».

Формування складу органів корпоративного управління здійснювалося 
відповідно до Статуту Товариства в новій редакції, який був затверджений 
загальними зборами акціонерів 17.09.2015 року. Цими ж зборами була обрана 
Наглядова рада, новий склад правління, ревізійна комісія, затверджені внутрішні 
Положення: Про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду 
Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства ( Правління), Положення 
про Ревізійну комісію Товариства.

Позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства від 21.07.2016 року 
був затверджений Статут Товариства в новій редакції, затверджена нова назва 
Товариства -  ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», та внесені зміни в організаційну структуру і 
органи управління Товариством.

Згідно Статуту в новій редакції від 21.07.2016 року органами управління 
Товариством є:

Загальні збори;
Наглядова рада;
Дирекція на чолі з Генеральним директором.
Органом контролю є Ревізійна комісія.
Органи управління та контролю діють на підставі Статуту.
Нові внутрішні Положення не затверджувалися.
Положення про посадових осіб акціонерного товариства існує у вигляді 

^посадових інструкцій.
Статут ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» (нова редакція), затверджена Загальними 

зборами протокол №Гвід 20.04.2017 р. Був змінений тип товариства з публічного 
на приватне і відповідно змінено найменування, а також переобрані голова та члени 
Наглядової ради та Ревізійної комісії.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» від 03.07.2017р. 
(оформлено протоколом №2-2017) з питання №1 порядку денного " Припинення 
повноважень Дирекції ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» у повному складі" та було обрано 
членів дирекції і призначено Генерального директора.

Повідомлення про виникнення особливої інформації розміщено у стрічці 
новин загальнодоступної інформаційної базі даних НКЦГІФР 10.07.2017, в 
друкованому виданні «Відомості НКІДГІФР» № 129 12.07.2017 та 12.07.2017 на 
офіційному сайті Товариства в мережі Інтернет. -
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За результатом господарської діяльності у 2017 році товариство отримало 
прибуток, тому нарахувало дивіденди на державну частку в сумі 827 тис. грн.

Перевірка фінансово-господарської діяльності за 2016 рік була проведена 
ревізійною комісією. За 2017 рік на дату аудиторського висновку перевірка 
ревізійної комісії ще не проведена.

Служба внутрішнього аудиту передбачена Статутом Товариства, але станом 
на 31.12.2017 року не створена. Корпоративний секретар в 2017 році не призначався.

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «Дніпровська 
ТЕЦ», вважає за необхідне зазначити наступне:

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і 
виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, 
повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та 
бухгалтерський контроль.

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, 
достовірність звітності та включає попередній, первинний (поточний) і подальший 
контроль.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо 
адекватності процедур внутрішнього контролю у ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ». 
Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою. Товариство 
своєчасно розкриває особливу інформацію згідно вимог статті 41 Закону України
«Про цінні папери та фондовий ринок» в загальнодоступної інформаційної базі
даних НКЦПФР, в друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» та на офіційному
сайті Товариства в мережі Інтернет.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного 
управління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна 
зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного 
управління у товаристві відповідає вимогам Статуту та Закону України «Про 
акціонерні товариства». Створення служби внутрішнього аудиту заплановано 
Наглядовою радою на 201 8 рік.

2.4. інформації, передбаченої частиною 2 стЛ4 Закону України «Про 
акціонерні товариства»

Частиною 2 статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, 
що ревізійна комісія (ревізор) Товариства за підсумками перевірки фінансово- 
господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року 
готує висновок, в якому міститься інформація про.факти порушення законодавства 
під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

А частиною 4 статті 75 цього Закону встановлено, що:
«Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених 

законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, 
передбачену частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти та 
достовірності відображення, фінансово-господарського стану товариства *у його 
бухгалтерській звітності».
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На виконання цих вимог та MCA аудитором були проведені процедури згідно 
MCA 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової 
звітності»: здійснено запити управлінському персоналу, ознайомлення з актами 
ревізій і перевірок, переліком судових справ і претензій, спілкування з юристами 
Товариства.

Згідно MCA 250:
- Для законодавчих та нормативних актів, які загальновизнано безпосередньо 

впливають на визначення суттєвих сум і розкриття інформації в фінансовій 
звітності суб’єкта господарювання, наприклад, податкові та пенсійні 
законодавчі та нормативні акти, відповідальністю аудитора є отримання 
достатніх та прийнятних аудиторських доказів стосовно дотримання 
положень цих законодавчих і нормативних актів;

- Для законодавчих та нормативних актів, які безпосередньо не впливають на 
визначення суттєвих сум і розкриття інформації у фінансовій звітності 
суб’єкта господарювання, але дотримання вимог яких може бути 
фундаментальним для операційних аспектів бізнесу, здатності суб’єкта 
господарювання продовжувати бізнес або уникнути суттєвих штрафних 
санкцій (наприклад, дотримання ліцензійних умов, дотримання 
регуляторних вимог до платоспроможності або дотримання вимог 
природоохоронних нормативних актів); недотримання вимог таких 
законодавчих і нормативних актів може суттєво впливати на фінансову 
звітність, відповідальність аудитора обмежується виконанням конкретних 
аудиторських процедур для ідентифікації недотримання вимог тих 
законодавчих і нормативних актів, які можуть мати суттєвий вплив на 
фінансову звітність.

Факти порушень Товариством законодавства згідно проведених перевірок 
ДФС, КРУ, ФСС з ТВІІ і Державною екологічною інспекцією у Дніпропетровській 
області, що були визнані Товариством, були усунені, сплачені штрафні санкції, 
внесені виправлення в фінансову звітність і проведено її повторне оприлюднення, 
по що вказано в Примітці 11 «Виправлення помилок минулих періодів».

Решта виявлених перевірками порушень, в тому числі виявлених плановими 
перевірками ліцензійних умов Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( НКРЕКП) за період 
2014-2016 р.р. ( Акти перевірки 17.11.2017 № 206 і 207), Товариством не визнано, 
надані пояснення, і рішення щодо наявності порушень і застосування штрафних 
санкцій по цим перевіркам станом на дату балансу і на дату цього Звіту незалежного 
аудитора, не прийняте.

За результатами проведених аудиторських процедур згідно MCA 250, крім 
виявлених контролюючими органами і визнаних Товариством вищенаведених 
порушень законодавства, аудитором не були виявлені будь які додаткові випадки 
недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, які можуть мати суттєвий 
вплив на фінансову звітність, і не були виявлені факти порушення законодавства під
час провадження фінансово-господарської -діяльності, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
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Основні відомості про аудиторську фірму;

Назва аудиторської фірми
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Аудиторська фірма «Лисенко»
( скорочено -  ТОВ «АФ «Лисенко»)

Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588

Місцезнаходження юридичної особи
36007, Полтавська обл., м. Полтава, 
вул. Кучеренка,4, кв.49

Номер, дата видачі
свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А00 № 789488 видане Виконавчим 
комітетом Полтавської міської ради 
03.03.08. запис № 1 588 102 0000 007551

Номер і дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України (АПУ)

Свідоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів № 4169, 
видане рішенням АПУ від 26.06.2008 р, 
№ 191/3, термін чинності продовжений 
Рішенням АПУ № 271/3 від 30.05.2013р. 
до 30.05.2018р.

""Свідоцтво про відповідність системи 
контролю

№ 0616 видане рішенням АПУ № 327/4 
від 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого Комісією

Свідоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних 
паперів серія П №000147 від 
13.08.2013р., строком дії з 13.08.2013р. 
до 30.05.2018р.

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових 
установ, виданого Нацкомфінпослуг

Свідоцтво про включення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ серія ( без серії ) 
реєстраційний №0105 від 13.02.2016р., 
строком дії з 13.02.2016р. до 30.05.2018р.

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, 
який проводив аудиторську перевірку, 
та серія, номер, дата видачі Сертифіката 
аудитора, виданого АПУ

Лисенко Ольга Олександрівна, 
сертифікат аудитора серії А №000656, 
виданий рішенням АПУ № 41 від 
25.01.1996р., строком дії до 25.01.2020 р.
Горяченкова Віра Іванівна, сертифікат 
аудитора серії А №006305, виданий 
рішенням АПУ № 181/1 від 20.07.2007р., 
строком дії до 20.07.2022р.
Козубець Андрій Іванович, сертифікат 
аудитора серії А №000091, виданий 
рішенням АПУ № 8 від 23.12.1993р., 
строком дії до 23.12.201 7р.

Адреса офісу 36020, м.Полтава, вул.Гоголя,12,к.506

15



Телефон 0505582871
e-m ail: auditlysenko@gmail.com

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Дата та номер договору на проведення 
аудиту

Договір №1/2018/АТ від 22.01.
2018 р.

Дата початку і дата закінчення проведення 
аудиту

03.01.2018 р .-28 . 02.2018 р.

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 
аудитора є сертифікований аудитор : сертифікат аудитора серії А №000656, 
виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р., строком дії до 25.01.2020 р., 
сертифікований бухгалтер-практик ( CAP ), сертифікат № 0003193, виданий 
ФПБАУ та МССБА (ІССАА ) 15.04.2005р. , диплом по МСФЗ ( IFRS ) виданий 
Інститутом сертифікованих фінансових менеджерів ( ICFM) 20.02.2013р., 
Лисенко Ольга Олександрівна

Підпис від імені аудиторської фірми:

Директор ТОВ «АФ «Лисенко»

36020, м. Полтава, вул. Гоголя, 12, к.
28.02.2018 року

іб
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І»

Підприємство ПрЛ Т «Дніпровська теплоелектроцентраль» 
Територія Україна

Організаційно-правова форма господарювання і 1рАТ:
Вид економічної діяльності теплоенергетика 
Середня кількість працівників1 400

Додаток №1
Додаток 1 до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 
І «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Дата (рік, місяць, число) 2018 
за ЄДРПОУ
за
КОАТУУ 
за КОПФГ 
за К ВЕД

КОДИ
01 01

00130820
1210436900

230
35.11

Адреса, телефон 51925, м. Кам’янське, вул. Заводська, буд.2, тел.. (0569)550033
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку « V »  у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2017 р.

Форма № 1 К одзаД К У Д  | 1801001
Актив Код

рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 24 19
первісна вартість 1001 142 142
накопичена амортизація 1002 (118) (123)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 45 981 54 247

первісна вартість 1011 267 575 277 621
З Н О С 1012 (221 594) (223 374)

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 „

інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 32 793 32 367
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 78 798 86 663

II. Оборотні активи
Запаси

1100
6 216 6 127

Незавершене виробництво 1001 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1 1 10 - -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 403 1 14 513 430
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 _ _

з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 380 086 502 938
Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіваленти 1165 42 850 40 091
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Готівка 1166 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Інші оборотні активи 1190 36 845 67 711
Усього за розділом II 1195 869 111 1 130 297

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200

Баланс 1300 947 909 1 216 930

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 409 25 409
Капітал у дооцінках 1405 - -

Додатковий капітал 1410 1 883 1 850
Резервний капітал 1415 299 299
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (101 626) (100 406)
Неоплачений капітал 1425 - -

Вилучений капітал 1430 - -

Усього за розділом І 1495 (74 035 ) (72 848)
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510 - -

Інші довгострокові зобов’язання 1515 98 90
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Цільове фінансування 1525 - -

Усього за розділом II 1595 98 90
III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605 3 200 3 200
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 837 670 960 440
розрахунками з бюджетом 1620 25 712 15 664

у тому числі з податку на прибуток 1624 13 486 13 337
розрахунками зі страхування. 1625 - -

розрахунками з оплати праці 1630 - -

Поточні забезпечення 1660 408 967
Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Інші поточні зобов’язання 1690 154 856 309 417
Усього за розділом III 1695 1 021 846 1 289 688

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900 947 909 1 216 930

Керівник

Головни

> 5 5 5 Т >
/̂«ДНІПРОВСЬКА1 

" ШЯРЕЛ£КТРО{
ЦЕНТРАЛЬ» у® о h

W

Вітютін Є.Ю. 

Костеріна В.П.

1 Визначається') . . w w. f
виконавчої владик* jejpftjg ijK^^Sfy політику у сфері статистики.

|§Щ5^ 0Йід{ ;̂центральним органом
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I

Додаток №2

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ІІрА /  «Дніпровська теїьіоелектіюцешпра.іь» за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ
2018 01 01

00130820

Форма № 2

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за рік 2017 р.

Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 385 432 359 445
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (399 754 ) (348 033 )
Валовий:

прибуток 2090 1 1 412
збиток 2095 (14 322)

Інші операційні доходи 2120 62 927 101 655
Адміністративні витрати 2130 (12 241) (9 211)
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 (34 202) (106 466)
Фінансовий результат йід операційної діяльності:

прибуток 2190 2 162
збиток 2195 ( ) (2 610)

Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Інші фінансові доходи 2220 - -

Інші доходи 2240 267 322
Фінансові витрати 2250 ( ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( - )
Інші витрати 2270 ( ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 2 429
збиток 2295 ( ) (2 288)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (426) 3 944
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 2 003 1 656
збиток 2355 - -
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II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код.
рядка

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 003 1 656

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати ! 2500 360 108 311 083
Витрати на оплату праці 2505 41 187 33 310
Відрахування на соціальні заходи 2510 8 282 6 762
Амортизація 2515 2 353 2 125
Інші операційні витрати 2520 34 267 110 430
Разом 2550 446 197 463 710

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За
аналогічний

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 101638844 101638844
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 101638844 101638844
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,01971 0,01629
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0,01971 0,01629
Дивіденди на одну п росту^щ квва^ 2650 - -

Керівник 

Головний бухг&гш
,Д \ Сі •Ш І ( т

< ■§ І * fcQfitggS-f1 ш-fr f  —**
L® “ У ЦЕНТРАЛЬ» ' ) §  *

р \ |  у\\
Вітютін Є.Ю. 

Костеріна В.П.



Підприємство ПрА Т «Дніпровська теплоелектроцентраль»

(найменування)

Додаток №3

Дата (рік, місяць, число) 
за
ЄДРПОУ

___КОДИ
2018 01 01

00130820

Форма № З

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2017 р.

Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

ї. Рух коштів у результаті операційної діяльності
1 Іадходженмя від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 337 585 265 792
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ - -

Інші надходження 3095 10 650 2 311
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (267 201) (184 502)
Праці 3105 (32 714) (22 652)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (8 177) (8 666 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (33 744) (13 978)
Інші витрачання 3190 (4 778) (2 688)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 621 35 617
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -

Інші надходження 3250 * -
Витрачання на придбання: ■ 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 (4 380) (6 452)
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Інші платежі 3290 ( -  ) ( -  )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295' (4 380) (6 452)
111. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) Л  - )
Погашення позик 3350 -

Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
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р

Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний 
період попереднього 

року
1 2 3 4

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (2 759) 29 165
Залишок коштів на початок року 3405 42850 13 685
Вплив зміни валютних курст&шадщишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на к ін ^ С М ш 3415 40 091 42 850

Керівник 

Головний бухгалт

I fe  £  І«Питі і- ітютін Є.Ю. 

Костеріна В.П.
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Додаток №4

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПрА Г «Дніпровська теплоелектроцентраль» за ЄДРПОУ
(найменування)

КОДИ
2018 01 01

00130820

Форма № 4

Звіт про власний капітал 
за 2017 р.

Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал
У

дооцін
ках

Додатко
вий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 
на початок 
року

і 4000
25 409 1 883 299 (101 626) (74 035)

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005

Виправлення
помилок 4010

Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований 
залишок на 
початок року

4095
25 409 1 883 299 (101 626) (74 035)

Чистий
прибуток 
(збиток) за 
звітний період

4100
-V 2 003 2 003

Інший
сукупний дохід 
за звіт ний 
період

4110

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

(827) (827)
Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205

Відрахування 
до резервного 
капіталу

4210

Внески
учасників:
Внески до 
капіталу

4240

і Іогашення 
заборгованості 
з капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260
.

1Іерепродаж 4265 - - - - - - - -
23



Стаття Код
рядка

Зареєстро
ваний

капітал

Капітал
У

дооцін
ках

Додатко
вий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
викуплених 
акцій(часток)
Анулювання 
викуплених 
акцій (часток)

4270

Вилучення 
частки в 
капіталі

4275

Інші зміни в 
капіталі 4290 (33) 44 11
Разом змін у 
капіталі 4295 (33) 1 220 1 187
Залишок 
на кінець року 4300 25 409г 1 850 299 (100 406) (72 848)

Вітютін Є.Ю. 

Костеріна В.П.

Керівник

Головний бухгалтер
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 Р.
1. Заява керівництва про відповідальність за підготовку і затвердження фінансової 

звітності за рік, що закінчився 31.12.2017 року.
1. Керівництво ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» (далі - Товариство) несе відповідальність за підготовку 
фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства станом на 31 
грудня 2017 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за 
рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - 
МСФЗ).
2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:

-  вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
-  застосування обгрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
-  дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в примітках до 

фінансової звітності Товариства;
-  підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли 
таке продовження не буде правомірним;

-  облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними 
сторонами;

-  облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають 
коригування або розкриття;

-  розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в 
найближчому майбутньому;

-  достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії 
від імені керівництва.

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
-  розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього 

контролю на Товаристві;
-  ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського 

обліку України;
-  застосування заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства;
-  виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.

Від імені керівництва ПрАТ) 

Генеральний дир' 

Головний бухг

^  _,тгрор|їбка ТЕЦ»:
ч , К

..'Ті 
Ні

k J  (тепловії
f t '
1 W,

’к р рХ&г

Є.Ю. В ітю тін  

В.П.Костеріна
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2. Інформація про Товариство
Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль» ( скорочено -  ПрАТ 

«Дніпровська ТЕЦ» ) є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства України. 
Підприємство розпочало свою діяльність у 1932 році як Дніпродзержинська ГРЕС. У 1940 році 
підприємство стало базисною електростанцією в Дніпровській енергетичній системі. У 1977 році 
Дніпродзержинська ГРЕС була переобладна в теплоелектроцентраль. В цей час підприємство 
знаходилось в складі ВЕО "Дніпроенерго" як структурний підрозділ. В 1995 році наказом 
Міністерства енергетики засновано Державне підприємство ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» 
створене відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України «Про створення 
відкритого акціонерного товариства «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» від 23.08.2001р. 
№ 398 шляхом перетворення Державного підприємства «Дніпродзержинська
теплоелектроцентраль» у відкрите акціонерне товариство «Дніпродзержинська 
теплоелектроцентраль» в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15.06.1993р. № 
210 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями). В подальшому 100% акцій 
ВАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" передано в управління Національної акціонерної компанії 
"Енергетична компанія України".

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.10.2009р. №1060 «Про передачу до 
статутного фонду Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» пакетів акцій деяких 
відкритих акціонерних товариств» 100 % акцій Відкритого акціонерного товариства 
«Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» передано із статутного фонду Національної 
акціонерної компанії «Енергетична компанія України» до статутного фонду Національній 
акціонерній компанії «Нафтогаз України».

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2012 року №713 була здійснена 
передача 100% акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Фонду державного майна України 
(ФДМУ). Наказом ФДМУ № 3300 від 10 серпня 2012 року було прийнято рішення про 
приватизацію 101638844 ( 100% ) акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» (номінальною вартістю 
акції 0,25грн.)

Наказом ФДМУ № 3393 від 29 серпня 2012 року було прийнято рішення про пільговий 
продаж акцій ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» з метою реалізації плану, затвердженого наказом 
ФДМУ від 14.08.12. № 3317 та керуючись п.2.4 «Порядку проведення пільгового продажу акцій 
акціонерних товариств», затвердженого Наказом ФДМУ від 03.07.00. №1368. Внаслідок 
пільгового продажу було реалізовано 0,0723% акцій в 2012 році фізичним особам -  працівникам 
підприємства. 99,9277% акцій було заплановано на продаж в наступних роках.

Згідно наказу Фонду державного майна України від 20 січня 2017 року № 71 «Про 
затвердження Переліку об'єктів груп В, Г, Е, 1) об’єкти груп В, Г, що підлягають виставленню на 
продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону згідно з планом- 
графіком . який затверджено Наказом Фонду Державного майна України від 30.01.2017 року № 
132 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на продаж в 2017 році» у 
травні 2017 року Товариство виставлено на продаж, але продажу акцій не відбулося.

21 липня 2016 року на позачергових загальних зборах прийнято рішення про зміну повного 
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпродзержинська 
теплоелектроцентраль» на Публічне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль», 
скорочене найменування - ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» . •

20 квітня 2017 року на річних загальних зборах Товариства прийнято рішення про зміну 
повного найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Дніпровська 
теплоелектроцентраль» на Приватне акціонерне товариство «Дніпровська теплоелектроцентраль», 
скорочене найменування - ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» .

Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в 
банках, печатку зі своєю назвою. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших 
відокремлених структурних цідрозділів не має.

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» є членом Асоціації "Укртеплоелектроцентраль"("УкрТЕЦ") 
понад 10 років. Адреса "У крТЕЦ"- 03680, м.Київ, вул.Соломянська,5 оф.316.
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Діяльність Асоціації "Укртеплоелектроцентраль" і її членів, це діяльність в сфері 
теплоенергетики України.

Основні види діяльності ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»:
35.11,- Виробництво електроенергії;
35.30,- Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Юридична адреса Товариства - вул. Заводська, буд. 2, м.Кам’янське, Дніпропетровська 

обл., 51925.
Середня кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року -  400 осіб.
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПрАТ 

«Дніпровська ТЕЦ» готувала фінансову звітність відповідно до національних стандартів 
бухгалтерського обліку України.

01 січня 2011 року - дата переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
Фінансова звітність за 2012 рік була першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до 
МСФЗ.

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, складена відповідно до 
МСФЗ. які опубліковані на сайті Міністерства фінансів України і застосовуються до річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2017 року.

3. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно 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 
2017 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), в редакції чинній на 31 грудня 2017 
року, 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 станом на 01 січня 
2017 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 
саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

4. Функціональна валюта
Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня.

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.

Таке припущення ґрунтується на наступному.
Виробничі потужності введено в експлуатацію в 1932 році. Фінансово-господарська 

діяльність товариства за останні чотири роки характеризується незадовільною 
тщдтосдроможшстю, недостатньою величиною власних оборотних засобів. В структурі активів 
дебіторська заборгованість складає 42.2 %, з яких 90 % це заборгованість КП КМР «Тепломережі» 
- єдиного споживача основної продукції - теплової енергії. Причому, 45 % цієї заборгованості на 
суму 297,5 млн. грн. виникло понад 1,5 років, що дає підстави вважати таку заборгованість 
сумнівною, оскільки існує ймовірність, що зазначена дебіторська заборгованість не буде 
повернута боржником протягом року за її балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 
Товариства.
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Так, починаючи з 2001 року КП КМР «Тепломережі» систематично порушує договірні 
зобов'язання в частині розрахунків за поставлену теплову енергію. Товариство постійно вживає 
заходи по стягненню заборгованості, на виконанні в органах Державної виконавчої служби станом 
на кінець 2017 року перебуває 12 судових наказів про- примусове виконання рішень 
господарського суду про стягнення заборгованості з КП КМР «Тепломережі» за попередні роки, 
але виконавчі дії відбуваються дуже повільно і фактичних стягнень майже не відбувається. 
Ситуація ускладнилась ще й у зв’язку з прийняттям Кабінетом міністрів України Постанови від 
18.06.2014 № 217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки 
із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим 
постачальником природного газу» якою передбачено, що всі розрахунки за спожиту теплову 
енергію та природний газ здійснюються через рахунки зі спеціальним режимом використання, а 
на кошти, що знаходяться на цих рахунках, не може бути звернено стягнення та накладено арешт.

Така ситуація стала причиною порушення договірних зобов’язань Товариства перед 
постачальником сировини - природного газу, а також за податковими зобов’язаннями. Внаслідок 
цього, в 2015 році відносно Товариства було порушено справу про банкрутство, що спричинило 
наявність суттєвої невизначеності щодо подальшої безперервної діяльності Товариства.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2015 року № 
904/10198/15 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», 
розпочато процедуру розпорядження майном та введено мораторій на задоволення вимог 
кредиторів. Справу порушено за заявою Дочірньої компанії «Газ України» Національної 
акціонерної компанії «Нафтогаз України» у зв'язку з наявністю безспірних вимог кредитора, в 
загальній сумі 19 593 293.63 грн., які стягнуті за рішеннями суду та не погашені більш ніж 
протягом трьох місяців з дати відкри ття виконавчого провадження.

Протягом 2016, 2017 року, судовий розгляд справи продовжувався. Відбулась заміна 
розпорядника майна зі Стрижак О.А. та Усачова О.М. (свідоцтво № 362 видане 27.02.2013).

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2017 року затверджено 
реєстр кредиторів. Але, комітет кредиторів Товариства не висловив своє бажання переходу 
Товариства від процедури розпорядження майном до ліквідаційної процедури. Таку позицію 
підтримав і голова Кам’янської міської ради Білоусов А.Л. в своєму зверненні до розпорядника 
майна, а також Фонд державного майна України, який є особою, уповноваженою на управління 
часткою держави в статутному капіталі Товариства. Розпорядник майна Усачов О.М. за 
результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності, який був доведений до 
відома комітету кредиторів на зборах 26.12.2017 року, також відмічає, що ознак критичної 
неплатоспроможності, які б давали привід для переходу до процедури ліквідації, у підприємства 
не має:

(цит.) «... За результатами проведеного аналізу, встановлено, що ПрАТ «ДНІПРОВСЬКА 
ТЕЦ» мас ознаки поточної неплатоспроможності, адже фінансовий стан підприємства 
характеризується тим, що суми наявних у нього коштів і високоліквідних активів недостатньо 
для погашення поточного боргу, реалізація майна неможлива (відповідно до cm. 1 Закону України 
«Про введення мораторію на примусову реалізацію майна» встановлено мораторій на 
застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, 
у статутних капіталах, яких частка держави становить не менше 25 відсотків, до 
вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна), що 
відповідно до законодавчого визначення розглядається як неспроможність суб'єкта 
підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку їх сплати грошові 
зобов'язання перед кредиторами, у тому числі із заробітної тати, а також виконати 
зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне 
страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення 
платоспроможності. У зв’язку із чим пропонується провести санацію підприємства 
відповідно до вимог Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом» для відновлення платоспроможності боржникg -  ПрАТ 
«ДНІПРОВСЬКА ТЕЦ».

Комітет кредиторів схвалив пропозицію про проведення санації Товариства його 
керівником -  генеральним директором Вітютіним Є.Ю.
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Підприємство планує подати на розгляд комітету кредиторів та до господарського суду 
план санації, яким будуть передбачатись наступні кроки :

1. Погашення задоволених боржником безспірних вимог (підтверджених рішеннями 
суду) за категорією «Основний борг, інфляційні, річні» пропонуватиметься частково 
шляхом розстрочення боргу рівними частинами на 20-30 років, частково, 
враховуючи, що борг КП КМР «Тепломережі» ( стара назва - КП ДМР 
«Дніпродзержинськтепломережа») практично рівнозначний боргу ПАТ 
«Дніпровська ТЕЦ» перед кредиторами. - шляхом переведення боргу на КП КМР 
«Тепломережі» з одночасним складанням графіку погашення заборгованості.

2. Зобов'язання щодо сплати неустойки (пені, штрафи) пропонуватиметься припинити 
шляхом прощення боргу (ст. 605 ЦКУ).

Заходи, що здійснюються Товариством для покращення фінансового стану:
- претензійна діяльність по погашенню дебіторської заборгованості основним споживачем- 

перепродувачем теплової енергії -  КП КМР «Тепломережі» ;
організаційна робота по залученню до вирішення даного питання органів місцевого 
самоврядування;
- в разі не вирішення питання своєчасної оплати за відпущену теплову енергію, планується 
забезпечення фінансових потреб Товариства за рахунок залучення пільгових 
довгострокових банківських кредитів, якіі будуть направлені на технічне переоснащення 
підприємства.
Крім того, можливі шляхи покращення ліквідності підприємства -  це збільшення тарифів 

на виробництво теплової енергії та відпуск електричної енергії. Цільове фінансування технічного 
переоснащення за рахунок державних коштів також може бути дієвим заходом по виходу 
Товариства із кризи.

Організаційна робота по залученню інвестицій відноситься до компетенції органів 
місцевого самоврядування. Товариством прийнята та затверджена інвестиційна програма

Валовий збиток* від діяльності^ постачання теплової та електричної енергії становить в 
2017 році 14322 тис. грн. Чистий прибуток Товариства до оподаткування становить 2429 тис. гри. 
З урахуванням витрат на податок на прибуток Товариства прибуток за 2017 рік склав 2003 тис. 
грн. В минулому (2016 році) фінансовий результат після оподаткування був - прибуток 1656 тис. 
грн.. тобто фінансове становище Товариства покращилося.

Таким чином, зважаючи на критерій безперервності діяльності товариства. Керівництвом 
ГІрАТ «Дніпровська ТЕЦ» стверджується, що для оголошення підприємства банкрутом та 
введення ліквідаційної процедури передумови відсутні. Ліквідація - це остання та виключна в 
випадку ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» стадія, хоча б з огляду на те, що підприємство є стратегічно 
важливим для надання послуг з централізованого опалення правобережної частини м. 
Кам'янського, а також підпадає під визначення «природної’монополії» у визначення Закону 
України «Про природні монополії».

На Товаристві щорічно розробляються організаційно-технічні заходи, які спрямовані на 
виконання енергозабезпечення міста й країни.

Це дає впевненість в тому, що найближчім часом, принаймні на період проведення санації, 
діяльність Товариства буде безперервною.

6. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Генеральним 

директором Товариства 8 лютого 2018 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають 
права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

7. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2017 року.
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8. Основи представлення фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 
(МСФЗ) 1 січня 2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 
міжнародних стандартів фінансової звітності».

Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 
грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог 
МСФЗ, що були розроблені Радою (Комітетом) з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, 
та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно 
роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного 
бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності.

Відповідно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облікову політику при 
складанні фінансової звітності згідно МСФЗ протягом усіх періодів, представлених у повній 
фінансової звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика повинна відповідати всім стандартам 
МСФЗ, чинним на дату складання фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2017 
року).

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця 
фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

9. Прийняття нових та переглянуті стандарти
Зміни у МСФЗ, які були прийняті станом на 31 серпня 2017 року, та вступають в дію для 

річних ( і відповідних проміжних ) періодів, що починаються 01 січня 2017 року і закінчуються 31 
грудня 2017 року та після цієї дати:______________________________________________________
Назва:

* Ч
Дата набрання 
чинності (Річні 

періоди, що 
починаються на 

вказану дату (або після 
неї):

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» ( з поправками 
випущеними в квітні 2016 року )

01 січня 2018 р.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» ( в редакції 2014 року ) 01 січня 2018 р.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» 01 січня 2019 р.
МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування» % 01 січня 2021 р.
Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових 
активів по відношенню'до нереалізованих збитків»

01 січня 2017р.

Поправки до МСБО (IAS 7) «Ініціатива у сфері розкриття інформації» 01 січня 2017р.
Поправки до МСБО (IAS) 2 «Класифікація і оцінка операцій по 
виплатам на основі акцій»

01 січня 2018р.

Поправки до МСБО (IAS) 40 «Переведення в категорію або з категорії 
інвестиційної нерухомості»

01 січня 2018 р.

Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та 
попередня оплата»

01 січня 2018р.

Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до 
правил нарахування податку на прибуток»

01 січня 2019р.

Щорічні удосконалення МСФЗ (IFRS), період 2014-2016 роки 01 січня 2017р. 
01 січня 2018р.

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й 
інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, що набрали 
чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
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МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» застосовується для 
річних періодів з 1 січня 2016 року для відображення у фінансовій звітності залишків за 
відстроченими рахунками тарифного регулювання, які виникають, коли підприємство надає 
товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню.

Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад, постачають електроенергію чи 
газ, коли тарифи регулюються державою.

МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких 
підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів 
облікової політики, які застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних 
різниць після першого застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, 
повинні представити рахунки відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про 
фінансовий стан, а рух по таких залишках - окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і 
інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття інформації про характер тарифного 
регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого регулювання на фінансову 
звітність організації.

Товариство не застосовувало МСФЗ (IFRS) 14 при складанні фінансової звітності за 2017
рік.

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» ( в редакції 2014 року ), випущений в липні 2014 
року, замінив МСФЗ 9 ( в редакції 2009 року) та МСФЗ 9 ( в редакції 2010 року). Поправки до 
МСФЗ 7 та МСФЗ 9 «Дата обов'язкового вступу в дію МСФЗ 9 та розкриття інформації при 
переході до нового порядку обліку» та МСФЗ 9 ( в редакції 2013 року ) («Облік хеджування і 
поправки до МСФЗ 9, МСФЗ 7 та МСБО 39»), Товариство повинно застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові інструменти» ( в редакції 2014 року ) по відношенню до звітних періодів, що 
починаються з/після 1-го січня 2018 року. Але по відношенню до звітних періодів, що 
починаються до 1 січня 2018 року. Товариство може застосовувати даний стандарт, лише в тому 
випадку, якщо дата його первісного застосування припадає на період до 1 лютого 2015 року.

Товариство не застосовувало,МСФЗ (IFRS) 9 ( в більш ранніх редакціях ), тому планує 
почати його застосування (в редакції 2014 року) з 1 січня 2018 року.

Фінансова звітність Товариства за 2017 рік складена з урахуванням Поправки до МСФО 
(IAS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів по відношенню до не реалізованих збитків» 
та Поправки до МСБО (IAS 7) «Ініціатива у сфері розкриття інформації», що набрали чинності з 1 
січня 2017 року.

МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» ( з поправками випущеними в квітні 
2016 року ) застосовується до звітних періодів, що починаються з/після 1-го січня 2018 року, при 
цьому допускається його раннє застосування. Рішення щодо дострокового застосування МСФЗ 
(IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», що набирає чинності з 
1 січня 2019 року. Товариством не приймалося.

В грудні 2016 року РМСБО випустив «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014- 
2016р.р.» Поправки до МСФЗ 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях», в яких 
пояснюється обсяг інформації, що розкривається згідно МСФЗ 12 по відношенню до часток участі 
організації в дочірній організації, спільному підприємстві або асоційованій організації, які 
класифікуються ( або включені до складу групи вибуття, яка класифікується ) як призначені для 
продажу або припинена діяльність у відповідності до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність», набирають чинності по відношенню до річних періодів, що 
починаються 01 січня 2017 року або після цієї дати. Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності», які відміняють дію деяких короткострокових 
звільнень, та 1 Поправки до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства», 
в яких роз’яснюється рішення оцінювати інвестиції в асоційовану організацію або спільне 
підприємство по справедливій вартості через прибуток або збиток у відповідності до МСФЗ 9, 
набирає чинності по відношенню до річних періодів, що починаються 01 січня 2018 роду або після 
цієї дати.

Операцій, що регулюються вимогами МСФЗ 12, Товариство в 2017 році не мало, тому 
вимоги вказаного МСФЗ та поправок до нього, не були застосовані.
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Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів.
Товариство оцінило вплив прийнятих стандартів на фінансовий стан, фінансові результати 

та інформацію, яку розкриває Товариство.
Наразі Товариство оцінює вплив нових та змінених стандартів на його фінансову 

звітність, в тому числі:
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами», МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові 

інструменти» ( в редакції 2014 року ), Поправки до МСБО (IAS) 2 «Класифікація і оцінка операцій 
по виплатам на основі акцій», Поправки до МСБО (IAS) 40 «Переведення в категорію або з 
категорії інвестиційної нерухомості», Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній 
валюті та попередня оплата», що наберуть чинності з 01 січня 2018 року, та

МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» і Роз’яснення КМТФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по 
відношенню до правил нарахування податку на прибуток», що наберуть чинності з 01 січня 2019 
року.

Стандарти та інтерпретації, які були випущені, але не набрали чинності на дату випуску 
цієї фінансової звітності, Товариство має намір використовувати з дати їх вступу в дію по 
відношенню до операцій, які проводяться Товариством в його господарській діяльності.

10. Основні принципи облікової політики
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 методу обліку за 
датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
• ■ фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів 
переоцінки як прибутку або збитку,,,
• фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результатів 
переоцінки як прибутку або збитку,
• фінансові активи, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки у сукупному доході.

Віднесення фінансових активів до тієї або іншої категорії залежить від їх особливостей і 
цілей придбання і відбувається у момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції по 
покупці або продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення операції. Стандартні 
операції по покупці або продажу є покупкою або продажем фінансових активів, що вимагає 
постачання активів в терміни, встановлені нормативними актами або ринковою практикою.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать 
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання, з відображенням 
результату переоцінки як прибутку або збитку.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.
Фінансові активи:

Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи класифікують 
за чотирма категоріями:

• фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку 
або збитку;

• інвестиції, утримувані до погашення; *
• позики та дебіторська заборгованість:
• фінансові активи, доступні для продажу, з відображенням переоцінки у складі іншого 

сукупного доходу.
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Грошові кошти та їхні еквіваленти.
Грошові кошти Товариства включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в 

касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів.

Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської 

заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за 
розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за 
справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного 
визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням 
методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від 
зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із 
застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі 
аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених 
збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної 
оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на 
основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього 
об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про 
тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для 
групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких 
як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 
географічному регіоні.

Сума збитків'визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, 
яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 
зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається 
у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона 
списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, 
якщо відсоток володіння менш 20%. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за 
справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу 
фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у 
власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, 
доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, 
визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного 
для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу та визнається у 
прибутку чи збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, 
обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить облігації та 
векселі, що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після 
первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 
ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. ■*
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Припинення визнання фінансових активів
Товариство припиняє визнавати фінансові активи тільки в разі припинення договірних прав 

на грошові потоки по них або в разі передачі фінансового активу і відповідних ризиків і вигод 
іншому підприємству.

Якщо Товариство не передає і не зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння 
активом та продовжує контролювати переданий актив, то воно продовжує відображати свою 
частку в даному активі і пов'язані з ним можливі зобов'язання.

Якщо Товариство зберігає практично всі ризики та вигоди від володіння переданим 
фінансовим активом, воно продовжує обліковувати даний фінансовий актив, а отримані при 
передачі активи відображає у вигляді забезпечення позики.

При повному припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю 
активу та сумою отриманої і належної до отримання винагороди, а також дохід або витрати, 
накопичені в іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки.

Якщо фінансовий актив списується не повністю (наприклад, коли Товариство зберігає за 
собою можливість викупити частину переданого активу або зберігає за собою частину ризиків і 
вигод, пов'язаних з володінням (але не «практично всі» ризики і вигоди), при цьому контроль 
підприємства над активом зберігається), Товариство розподіляє балансову вартість даного 
фінансового активу між утримуваною частиною і частиною, яка списується, пропорційно до 
справедливої вартості цих частин на дату передачі. Різниця між балансовою вартістю, 
розподіленою на частину, яка списується, і сумою отриманої винагороди за частину, яка 
списується, а також будь-які накопичені розподілені на цю частину доходи або витрати, визнані в 
іншому сукупному прибутку, відносяться на прибутки і збитки. Доходи або витрати, визнані в 
іншому сукупному прибутку, розподіляються також пропорційно справедливій вартості 
утримуваної частини і частини, яка списується.

Фінансові зобов’язання
Боргові і дольові фінансові інструменти, випущені Товариством, класифікуються як 

фінансові зобов'язання або капітал виходячи з суті відповідного договору, а також визначень 
фінансового зобов'язання та інструмента власного капіталу.

Фінансові зобов'язання класифікуються як «оцінювані за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток», якщо вони призначені для торгівлі, або кваліфіковані як «оцінювані за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток» при первинному відображенні в обліку.

Фінансове зобов'язання класифікується як «призначене для торгівлі», якщо воно:
-  набувається з основною метою зворотного викупу його в майбутньому;
-  при первісному прийнятті до обліку є частиною портфеля фінансових інструментів, 

які управляються Товариством як єдиний портфель, за яким є недавня історія 
короткострокових покупок і перепродажів; або

-  є деривативом, не позначеним як інструмент хеджування в угоді ефективного 
хеджування.

Фінансове зобов'язання, що не є «призначеним для торгівлі», може бути класифіковане 
«оцінюване за справедливою вартістю через прибуток або збиток», в момент прийняття до обліку, 
якщо:

-  застосування такої класифікації усуває або'значно скорочує дисбаланс в оцінці або 
обліку активів і зобов'язань, який міг би виникнути в іншому випадку;

-  фінансове зобов'язання є частиною групи фінансових активів, фінансових 
зобов'язань або групи фінансових активів і зобов'язань, управління та оцінка якої 
здійснюється на основі справедливої вартості відповідно до документально 
оформленої стратегії управління ризиками або інвестиційної стратегії Товариства, і 
інформація про таку групу представляється всередині організації на цій основі; або

-  фінансове зобов'язання є частиною інструменту, що містить один або кілька 
вбудованих деривативів, та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
дозволяє класифікувати інструмент в цілому (актив або зобов'язання) як «оцінюване 
за справедливою вартістю через прибуток або збиток».

34



і»

Фінансові зобов'язання, класифіковані як інші фінансові зобов'язання, включаючи кредити 
банків ( позики ), спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на 
здійснення операції, а згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 
ефективної ставки відсотка.
Списання фінансових зобов’язань

Товариство списує фінансові зобов'язання тільки у разі їх погашення, анулювання або 
закінчення строку вимоги по них. Різниця між балансовою вартістю списаного фінансового 
зобов'язання і сплаченою або належною до сплати винагородою визнається в прибутках і збитках.
Торі івельна та інша кредиторська заборгованість

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за 
справедливою вартістю, та згодом вона оцінюється за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної ставки відсотка.
Кредити банків ( позики )

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань 
відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 
різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках 
протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
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.
Основні засоби

Основні засоби Товариства враховуються і відображуються у фінансовій звітності 
Товариства відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».

Основними засобами визнаються матеріальні активи Товариства, очікуваний термін 
корисного використання яких більше за один рік, які використовуються в процесі виробництва, 
надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, для здійснення адміністративних або соціальних 
функцій.

Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів 
класифікуються по окремих класах.

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, 
до моменту початку експлуатації враховуються у складі класу придбані, але не введені в 
експлуатацію основні засоби.

Придбані основні засоби оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання і 
витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до стану, придатного для експлуатації.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними 
прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з 
вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».

Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус 
будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є 
власністю держави, в балансі Товариства не відображується. У подальшому, в разі придбання 
землі, вона буде відображатися у фінансовій звітності за вартістю придбання.

Основні засоби, призначені для продажу, і які відповідають критеріям визнання, 
обліковуються відповідно до МСФЗ 5. $
Подальші витрати.

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на 
витрати періоду у міру їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і вдосконалень основних
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засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів 
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової 
вартості складного об'єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого 
компонента.
Амортизація основних засобів.

Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної вартості. 
Ліквідаційна вартість -  це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при 
його вибутті після закінчення терміну його корисного використання, за вирахуванням витрат на 
його вибуття. У випадку якщо ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити 
неможливо, або вона не суттєва по сумах, ліквідаційна вартість не встановлюється.

Ліквідаційну вартість та термін корисного використання по групах однорідних об'єктів 
основних засобів визначається експертною комісією, затверджується керівництвом Товариства, і 
переглядається щороку за результатами річної інвентаризації.

Термін корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, розраховується прямолінійним 
методом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту.

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він 
доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації 
у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 
якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, 
яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 
визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він 
вибуває з .активного використання, доки актив не буде амортизований повністю.

Нарахування .амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об’єктів 
за прямолінійним методом із застосуванням наступних мінімально допустимих строків корисного 
використання:

Мінімально допустимі строки 
корисного використання, років

Будівлі 20
Машини та обладнання: 5
з них ЕОМ.інші машини для оброблення інформації, зчитування 
та ін..

2

транспортні засоби 5
меблі 4
інші 12

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності 

згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які 

не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і 
використовуються впродовж періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, 
торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремих групах.
Програмне забезпечення, яке є невід'ємним і необхідним для забезпечення роботи 

основних засобів, враховується у складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю, яка включає вартість придбання і 

витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до стану, в якому вони придатні до 
експлуатації, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених 
збитків від зменшення корисності.
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Собівартість самостійно створеного нематеріального активу складається із всіх витрат на 
створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково- 
дослідні роботи) визнаються витратами в періоді їх виникнення.

Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального 
активу, якщо:

-  існує вірогідність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх 
економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;

-  ці витрати можна достовірно оцінити і віднести до відповідного активу.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу 

впродовж очікуваного строку їх використання, але не більше 20 років.
Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, 

амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при їх 

постановці на облік експертною комісією, призначеною Генеральним директором Товариства, 
виходячи з:

-  очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 
використання або інших чинників;

-  термінів використання подібних активів, затверджених експертною комісією 
Товариства.

Амортизація починається нараховуватися з періоду, коли цей актив стає придатним до 
використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому 
він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.

Амортизація припиняться на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи) відповідно 
до МСФЗ 5, або на д&ту, з якої припиняється визнання цього активу.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу 
може зменшитися. Підприємство 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, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і 
тільки якщо 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.
Запаси

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість 
реалізації.

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші 
витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх 
у теперішній стан.

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших 
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на 
транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо пов’язаних з 
придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші знижки та інші 
подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. ^

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з одиницями 
виробництва, наприклад оплата праці виробничого персоналу. Вони також включають
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систематичний розподіл постійних та змінних виробничих накладних витрат, що виникають при 
переробці матеріалів у готову продукцію.

Постійні виробничі накладні витрати - це ті непрямі витрати на виробництво, які 
залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, 
утримання будівель і обладнання, а також витрати на управління та адміністративні витрати. 
Змінні виробничі накладні витрати - це такі непрямі витрати на виробництво, які змінюються 
прямо ( або майже прямо ) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на допоміжні 
матеріали та непрямі витрати на оплату праці.

Як база розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат 
застосовується основна заробітна плата (без доплат і надбавок) виробничих робітників.

Нерозподілені накладні витрати визнаються витратами того періоду, в якому вони 
понесені. У періоди надзвичайно високого рівня виробництва сума постійних накладних витрат, 
розподілених на кожну одиницю виробництва, зменшується так, щоб запаси не оцінювалися вище 
собівартості.

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були 
понесені при доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній 
стан.

Витрати, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому 
вони понесені, є такі:

а) , понаднормові: відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі
витрати;

б) , витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є
необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва;

в) , адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх
теперішнього місцезнаходження та приведенням у теперішній стан;

• г). витрати на продаж.
До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються:

-  прямі матеріальні витрати;
-  прямі витрати на оплату праці;
-  інші прямі витрати;
-  змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.

Нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої
продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення.

В основному виробництві застосовується позамовний із застосуванням елементів методу 
обліку стандартних витрат на виробництво та калькулювання фактичної виробничої собівартості 
продукції ; у цехах допоміжного виробництва: ремонтно - механічному та інструментальному - 
позамовний метод, у всіх інших цехах допоміжного виробництва - простий метод калькулювання.

Стандартні витрати враховують нормативні рівні використання основних та допоміжних 
матеріалів, праці, а також економічної і виробничої потужності. їх регулярно аналізують і, за 
потреби, переглядають з огляду на поточні умови.

Метод роздрібних цін застосовується у роздрібній торгівлі для оцінки великої кількості 
одиниць запасів, які швидко змінюються і дають однаковий прибуток та для яких технічно 
неможливо застосувати інші методи калькулювання.

Собівартість запасів при вибутті визначається за формулою -  «перше надходження - 
перший видаток» (ФІФО).
Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини 
будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у виробництві, 
наданні послуг чи для адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо 
будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу 
частку для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в 
бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, 
якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за
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собівартістю, включаючи витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі 
моделі справедливої вартості. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості 
інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не 
нараховується.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 
балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з 
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.
Оренда

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендар на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку 
відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих 
періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що 
амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

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. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу 
від оренди, визнаються як витрати.
Податки 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 
(відшкодуванню) щодо' оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному 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 
ймовірності 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, 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. Підприємство 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.
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Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання 
після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання 
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Відповідно до колективного договору виплачується одноразова допомога при виході на 
пенсію за віком, що має не суттєвий вплив на витрати Товариства.
Пенсійні зобов’язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плату 
працівників до Державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 
нарахування на поточні нарахування заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в 
якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та 
зароблена відповідна заробітна плата.

Товариство має юридичні зобов’язання компенсувати Пенсійному фонду України фактичні 
витрати на виплату та доставку пенсій деяким категоріям працівників, які мають право на пенсію 
за віком на пільгових умовах.

Доходи та витрати* ч
Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, 

що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути 
достовірно визначена.

Доходи від реалізації визнаються в розмірі справедливої вартості винагороди, отриманої, 
або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання за продукцію, товари та послуги, 
надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням очікуваних повернень 
покупцями, знижок та інших аналогічних відрахувань, а також за вирахуванням податку на додану 
вартість («ПДВ»),

Реалізація товарів
Доходи від реалізації продукції та товарів визнаються за умови виконання всіх наведених 

нижче умов:
-  Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням;
-  Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з 

правом володіння, і не контролює продані товари та продукцію;
-  сума доходів може бути достовірно визначена;
-  існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією;
-  понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені.

Надання послуг
Доходи від надання послуг визнаються, коли: сума доходів може бути достовірно 

визначена; існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть 
Товариству, і понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 
визначені.
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В разі надання Товариством послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом 
погодженого часу, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і 
розраховуються на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання.

Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься виходячи з принципу 
нарахування.

Витрати, пов'язані із отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. 
Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою 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.
Умовні зобов’язання та активи

Товариство не визнає в фінансовій звітності умовні зобов’язання та умовні активи. 
Інформація про умовне зобов’язання розкривається в примітках, якщо можливість вибуття 
ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Стисла інформація про умовний 
актив розкривається в примітках, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках. Істотні судження в процесі 
застосування облікової політики

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні 
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний 
вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають 
правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній 
основі.

При підготовці фінансової звітності товариство робить оцінки та припущення, які мають 
вплив на визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 
розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, грунтуючись на 
МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 
звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо 
майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які 
мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 
активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

Строки корисного використання основних засобів
Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від 

професійного судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. 
При визначенні строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови 
очікуваного використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 
експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести 
до коригування майбутніх норм амортизації.

Відстрочені податкові активи
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій 

мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 
реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного судження 
при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі очікуваного 
терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього податкового 
планування.

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від 
зменшення корисності дебіторської заборгованості.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 
невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення
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суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 
періоду, представлені таким чином:

Таблиця 1.
__________ _________________________________ ___________._____ ______________ (тис, грн.)

31.12.2017 31.12.2016
Відстрочені податкові активи 32 367 32 793
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 1 016 368 783 200
Відстрочені податкові зобов’язання - -

11. Виправлення помилок минулих періодів'
Станом на 31.12.2015 року відбулися зміни в фінансовій звітності після дати балансу. У 

лютому, березні 2017 року в бухгалтерському обліку проведено усунення порушень за актом 
перевірки Східного офісу Держаудитслужби від 13.03.2017 № 04.05-19/2. Враховуючи суттєвий 
вплив на фінансовий стан Товариства проведено коригування валюти балансу в червні 2017 р. 
фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року і внесені зміни в Форму 1-4 річної 
фінансової звітності за 2015р., складеної Товариством відповідно до Міжнародних стандартів. 
Зміни у річній звітності складеної на 31.12.2015 наведено нижче :

Форма 1 "Баланс ( іівіт про фінансовий стан)"

№ рядка до змін зміни
після
змін примітки

1155 246 553 95 246 648

збільшення іншої поточної 
дебіторської заборгованості в 
зв'язку з усуненням порушень за 
актом перевірки

1195(усього за розділом II) 568 920 95 569 015
1300 (Баланс) 641 982 95 642 077

1420 -103 448 132 -103 316

зменшення збитків на суму зайво 
нарахованих коштів за актом 
перевірки

1495(усього за розділом І) -75 823 132 -75 691

1620 29 138 -24 29 114

зменшення кредиторської 
заборгованості перед бюджетом на 
суму зайво нарахованих коштів за 
актом перевірки

1625 1 821 -14 1 807

зменшення кредиторської 
заборгованості з ЄСВ на суму зайво 
нарахованих коштів за актом 
перевірки

1690 68 286 1 68 287

зменшення іншої кредиторської 
заборгованості на суму зайво 
нарахованих коштів - (-)І, та 
збільшення зобов'язань - 2 за актом 
перевірки

1695(усього за розділом III) 716 671 -37 716 634
1900 (Баланс) 641 982 95 642 077

Форма 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

■ зменшення загальновирб'бничих
витрат на суму завищення вартості

2050 247 288 -9 247 279 робіт по ремонту за актом перевірки
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2030 7 948 -123 7 825

зменшення адміністративних витрат 
на суму зайво нарахованих виплат та 
нарахування на них за актом 
перевірки

2195 -59 918 132 -59 786
2295 -59 816 132 -59 684
2335 -63 124 132 -62 992
2465 -63 124 132 -62 992
2505 27 677 -111 ' 27 566
2510 9 860 -12 9 848
2520 101 086 -9 101 077
2550 354 731 -132 354 599

Форма 4 "Звіт про власний капітал"
4100 -63 124 132 -62 992
4295 -63 227 132 -63 095
4300 -103 448 132 -103 316

В Управління статистики м. Кам’янське подана 05.07.2017 року згідно листа вих. №1143/06 
від 05.07.2017 виправлена річна фінансова звітність, а саме: Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
Форма №1 на 31.12.2015 року. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма №2 
за 2015 рік. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3 за 2015 рік, Звіт про 
власний капітал станом на 31.12.2015 року Форма №4.

Станом на 31.12.2016 року відбулися зміни в фінансовій звітності після дати балансу. У 
лютому, березні 2017 року в бухгалтерському обліку проведено усунення порушень за актом 
перевірки Східного офісу Держаудитслужби від 13.03.2017 № 04.05-19/2. Враховуючи суттєвий 
вплив на фінансовий стан Товаристіа проведено коригування валюти балансу в червні 2017 р. 
фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2016 року і внесені зміни в Форму 1-4 річної 
фінансової звітності за 2016р., складеної Товариством відповідно до Міжнародних стандартів. 
Зміни у річній звітності складеної на 31.12.2016 наведено нижче :

Форма 1 "Баланс ( 1івіт про фінансовий стан)"
№ рядка до змін зміни після змін примітки

1155 379 788 298 380 086

збільшення іншої поточної 
дебіторської заборгованості в 

^зв'язку з усуненням порушень за 
актом перевірки

1190 36 850 -5 36 845

зменшення суми інших оборотних 
активів на суму ПДВ в зв'язку з 
усуненням порушень за актом 
перевірки

1195(усього за розділом 11) 868 818 293 869 1 11
1300 (Баланс) 947 616 293 947 909

1420 -101 977 351 -101 626

зменшення збитків на суму зайво 
нарахованих коштів за актом 
перевірки

1495( усього за розділом І) -74 386 351 -74 035

1620 25 769 -57 25 712

зменшення кредиторської 
заборгованості перед бюджетом на 
суму зайво нарахованих* коштів за 
актом перевірки

1690 154 857 -1 154 856
зменшення іншої кредиторської 
заборгованості на суму зайво
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нарахованих коштів - (-) 1,

1695 (усього за розділом III) 1 021 904 -58 1 021 846
1900 (Баланс) 947 616 293 947 909

Форма 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)"

2050 348 058 -25' 348 033

зменшення загальновиробничих 
витрат на суму завищення вартості 
робіт по ремонту за актом перевірки

2090 11387 25 11412

2130 9 405 -194 9211

зменшення адміністративних витрат 
на суму зайво нарахованих виплат та 
нарахування на них за актом 
перевірки

2195 -2 829 219 -2 610
2295 -2 507 219 -2 288
2350 1 437 219 1 656
2465 1 437 219 1 656
2505 33 499 -189 33 310
2510 6 767 -5 6 762
2520 ПО 455 -25 110 430
2550 463 929 -219 463 710

Форма 4 "Звіт про власний капітал"
4100 гр.7 1 437 219 1 656
4295 гр.7 1 471 219 1 690
4300 гр.7 -101 977 351 -101 626

В Управління статистики м. Кам’янське подана 05.07.2017 року згідно листа вих. 
№1144/06 від 05.07.2017 виправлена річна фінансова звітність, а саме: Баланс (Звіт про 
фінансовий стан) Форма №1 на 31.12.2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 
дохід) Форма №2 за 2016 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3 за 
2016 рік, Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016 року Форма №4.

Виправлена річна за 2016р. інформація емітента цінних паперів Товариства повторно 
26.07.2017р. розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, в мережі Інтернет 
на веб-сайті Товариства: ddtec.pat.ua. та подана до Комісії 31.07.2017р. Повідомлення про 
розкриття виправленої регулярної річної за 2016р. інформації ГІрАТ «Дніпровська ТЕЦ» 
розміщено 26.07.2017р. в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виправлені 
показники фінансово-господарської діяльності ГІрАТ «Дніпровська ТЕЦ» опубліковані в 
«Відомостях НКЦПФР» №141 від 28.07.2017р. в Повідомленні про опублікування виправленої 
річної за 2016р. інформації цінних паперів ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ».

Виправлення помилок в 2017 році не відбувалося.
12. Зв’язані сторони

До зв’язаних сторін або операцій зі зв’язаними сторонами належать:
а) , підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
б) , асоційовані підприємства;
в) , спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
г) . члени провідного управлінського персоналу Товариства;
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д) . близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);
е) . підприємства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві;
ж) , програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-

якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
В 2011 році існували відносини зі зв’язаними сторонами, до яких належать підприємства, 

що знаходилися під спільним контролем НАК «Нафтогаз України». В зв’язку з тим, що 100% 
акцій ПАТ «Дніпродзержинська теплоелектроцентраль» в серпні 2012 року були передані з НАК 
«Нафтогаз України» до Фонду державного майна України згідно Постанови КМУ від 06.08.2012 
№713 «Про передачу Фондові державного майна пакетів акцій публічних акціонерних товариств», 
вказані підприємства на кінець 2012 року вже не є зв’язаними сторонами Товариства, тому 
інформація по операціях з ними як із зв'язаними сторонами за 2016 та за 2017 рік не надається.

Таблиця 2.
(тис. грн.)

201 7 2016
Операції зі 
зв’язаними 
сторонами

Всього Операції зі 
зв’язаними 
сторонами

Всього

1 2 О
J 4 5

Реалізація - 385 432 - 359 445
Придбання сировини та матеріалів, 
послуг 370 064 321 346
Торговельна та інша дебіторська 
заборгованість 1 016 368 783 200
Торговельна та інша кредиторська 
заборгованість * 1 289 688 1 021 846
Компенсація провідному 
управлінському персоналу 1 466 1 466 2 702 2 702
Короткострокові виплати 
працівникам 39 663 30 454
Виплати по закінченні трудової 
діяльності _ 58 _ 154

13. Виручка від реалізації
Виручка від реалізації була представлена наступним чином:

Таблиця 3.
(тис, грн.)

2017 2016
Дохід від реалізації продукції 381 646 356 095
Дохід від реалізації послуг 3 786 3 350
Всього доходи від реалізації 385 432 359 445

14. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації була представлена наступним чином:

Таблиця 4. 
___ (тис, грн.)

2017 2016
Виробничі витрати 3 870 5 515
Сировина та витратні матеріали 358 081 309 199
Витрати на персонал 31 101 26 985
Амортизація 2 076 1 853
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Інші 4 626 4481
Всього 399 754 348 033

Основною складовою собівартості виробленої Товариством тепло- та електроенергії є 
природний газ.

На дату балансу -  31.12.2017 року, у Товариства частково відсутні договірні відносини на 
постачання природного газу з ПАТ «НАК «Нафтогаз України» на 1 квартал 2017 року для 
виробництва теплової енергії для інших споживачів та на власні потреби для виробництва 
електричної енергії . Це обумовлюється діючою законодавчою базою. Згідно Правил постачання 
природного газу затверджених Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496:

- споживач має право укласти договір постачання природного газу з будь-яким 
постачальником за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений 
природний газ перед діючим постачальником;
договір постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання 
природного газу, необхідний споживачу або по його точці комерційного обліку, якій 
присвоєно окремий ЕІС -  код, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, 
визначеного в договорі постачання природного газу 

Тобто, при наявності заборгованості за спожитий природний газ перед НАК «Нафтогаз 
України» зміна постачальника природного газу, відповідно до чинного законодавства, можлива 
лише за умови повного розрахунку з попереднім постачальником - НАК «Нафтогаз України».

Враховуючи наведенні законодавчі обмеження та наявність заборгованості за природний газ, 
яка має місце по незалежним від Товариства причинам, єдиним постачальником природного газу 
є НАК «Нафтогаз України» відповідно.

На 4 квартал 2017 року укладено договори на поставку природного газу для всіх категорій 
споживачів. Але в опалювальному періоді 2017 року в Товариства відсутні первинні документи 
(акти прийому-передачі) на спожитий газ для виробництва електричної енергії та теплової енергії 
для всіх категорій споживачів.

Відповідно до Статті 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
Розділу І. «Загальні положення» «Положення про облікову політику» Товариства, нарахування 
та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду 
необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих 
доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 
звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів'’, 
тобто витрати на природний газ мають бути відображені в тому періоді, коли даний газ був 
використаний для виробництва продукції.

Тому, для приведення у відповідність доходів і витрат в.бухгалтерському обліку в періоді 
використання природного газу, складаються реєстри використання природного газу та Акти про 
приймання матеріалів згідно типової форми № М-7, застосування якої передбачається в випадках 
відсутності документів для оформлення матеріалів, отриманих без документів. Форма № М-7 
застосовується, як внутрішній первинний документ, для відображення витрат на спожитий 
природний газ в бухгалтерському обліку, адже Товариство не може отримати дохід від 
виробництва продукції без понесених витрат на придбання газу. Витрати потрібно визнавати у 
тому періоді, в якому отримано дохід, для отримання якого вони здійснені. Про це також вказано 
і в листі Міністерства фінансів України № 31-11410-06-5/11705 від 22.04.2016 року.

Для підтвердження правомірності наведених тверджень з боку нашого Товариства, 
необхідно також враховувати специфіку здійснення процесу комбінованого виробництва 
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях. Обсяги споживання Товариством 
природного газу визначаються відповідно до об’єму виробленої продукції на підставі норм 
питомих витрат палива (розрахованих згідно нормативних документів), перевірених ВАТ „Львів 
ОРГРЕС” та погоджених Міністром енергетики та вугільної промисловості України.

Наявність заборгованості за спожитий природний газ за минулі періоди не дало змоги 
укласти договори постачання природного газу на виробництво теплової енергії для інших 
споживачів та на власні потреби для виробництва електричної енергії на 1 квартал 2017 року з
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єдиним постачальником НАК «Нафтогаз України» на 2017 рік, на 4 квартал 2017 року укладені 
договори для всіх категорій споживачів, отримання номінації (лімітів) не було можливим.

За 1 квартал 2017 року було використано природний газ на виробництво електричної та 
теплової енергії для інших споживачів без укладених договорів в кількості 9 583,624 тис.м3 на 
суму 88 293 612,52 грн., та за укладеними договорами - 24 614,063 тис.м3 на суму 145 954 675,61 
грн., в 4 кварталі 2017 року використано природного газу по укладених договорах на 
виробництво продукції для всіх категорій споживачів в кількості 19 418,822 тис.м3 на суму 
141 768 366,51 грн. який не підтверджений постачальником НАК «Нафтогаз України» (акт 
прийому-передачі природного газу) вартість якого в сумі 313 347 212,20 грн. без ПДВ було 
віднесено до складу витрат на виробництво продукції звітного періоду 2017 року.

15. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати були представлені наступним чином:

Таблиця 5.
__ (тис, грн.)

2017 2016
Витрати на персонал 8 743 7 435
Утримання основних засобів 170 124
Матеріальні витрати 435 345
Амортизація основних засобів і нематеріальних 
активів 164 163
Інші 2 729 1 144
Всього адміністративних витрат 12 241 9211

Таблиця 6.
(тис, грн.)

Інші доходи 2017 2016
Доходи від операційної оренди активів 4 4
Дохід від безоплатно отриманих активів - 250
Дохід від списання кредиторської заборгованості 1 347 3 859
Одержані штрафи, пені 38 824 96 087
Інші доходи , 1 425 1 453
Відшкодування раніше списаних активів 288 142
Доходи від державної субсидії 4 3
Прибутки від реалізації запасів 251 107
Прибутки від вибуття необоротних активів 267 72
Відшкодування судових витрат 17 984 -

Відсотки банка 2 800 -

Всього 63 194 101 977

16. Інші доходи та витрати
• 'А

Інші доходи та витрати були представлені наступним чином:

Таблиця 7.
(тис, грн.)

Інші витрати 2017 2016
Визнані штрафи, пені 18 198 62
Інші витрати 12 053 35593
Резерв сумнівних боргів 3 898 ,  70811
Збитки від зменшення корисності запасів 53 -
Збитки від реалізації необоротних активів - -
Всього 34 202 106 466
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17. Податок на прибуток
Основні компоненти (відшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що 

закінчилися 31.12.2017 та 31.12.2016 р., були представлені таким чином:
Таблиця 8.

(тис, грн.)
31.12.2017 31.12.2016

Прибуток до оподаткування 2 425 (2 288)
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності -
Всього прибуток до оподаткування 2 429 (2 288)
Податкова ставка 18°/с 18%
Податок за встановленою податковою ставкою 437
Податковий вплив постійних різниць (П)
Витрати з податку на прибуток 426
Поточні витрати з податку на прибуток
Відстрочені податкові активи (32 367) (32 793)
Відстрочений податок на прибуток 426 3 944
Витрати з податку на прибуток -
в т.ч.:

- витрати з податку на прибуток від діяльності, що триває 426 3 944
- (відшкодування) з податку на прибуток від припиненої

діяльності - -

Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню:
Основні засоби та нематеріальні активи - -

резерв сумнівних боргів 207 404 203 871
Забезпечення виплат персоналу 967 408
Торговельна та інша'кредиторська заборгованість 198 523 198 523
Державні субсидії
Довгострокова дебіторська заборгованість
Невикористані податкові збитки 5 805 12 163
Невикористані податкові пільги - -

Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню 412 699 414 965
Тимчасові різниці, які підлягають оподаткуванню:
Основні засоби та нематеріальні активи (2 978) (3 029)
Запаси
Торговельна та інша дебіторська заборгованість (229 904) (230 064)
Інвестиції
Короткострокові позики
Невикористані податкові пільги -
Всього тимчасових різниць, які підлягають
оподаткуванню (232 882) (233 093)
Чисті тимчасові ризниці, які підлягають оподаткуванню • - -
Чисті тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню 179 817 181 872

18% 18%
Чисті відстрочені податкові зобов’язання - -
На початок періоду - -
Відстрочені витрати з податку - -
Податковий вплив змін резерву переоцінки інвестицій 
наявних для продажу
На кінець періоду -
Чисті відстрочені податкові активи (32367) (32737)
Відстрочені податкові зобов’язання на початок періоду - -
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31.12.2017 31.12.2016
Відстрочені податкові активи на початок періоду (32 793) (28 849)
Поточні витрати з податку на прибуток 426 (3 944)
Відстрочені витрати з податку - -

Податковий вплив змін резерву переоцінки інвестицій 
наявних для продажу
На кінець періоду (32 367) (32 737)
Виправлення помилок минулого періоду - (56)
Уточнене сальдо на кінець періоду (32 367) (32 793)

18. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2017 р. нематеріальні активи Товариства були представлені наступним чином:

Таблиця 9.
__________________________________________________________________ _________ (тис, грн.)
Балансова вартість 31.12.2017 31.12.2016
Незавершене будівництво - -

Нематеріальні активи ( ліцензії на ПЗ) 19 24
Всього 19 24

У наступній таблиці надано рух нематеріальних активів за період, що закінчився 
31.12.2017р.

Таблиця 10. 
(тис, грн.)

За собівартістю Нематеріальні
активи

Незавершене
будівництво

Всього

31 грудня 2015 року' 2 169 - 2 169
Надходження - -

Переміщення з незавершеного будівництва - -

Вибуття 2 027 - 2 027
31 грудня 2016 року 142 - 142
Надходження - - -

Переміщення з незавершеного будівництва - - -

Вибуття - - -

31 грудня 2017 року 142 142
Накопичена амортизація

31 грудня 2015 року 2 133 - 2 133
Нарахування за рік 5 - 5
Вибуття 2 020 - 2 020
31 грудня 2016 року 118 - 118
Нарахування за рік 5 - 5
Вибуття - - -

31 грудня 2017 року 123 123
Чиста балансова вартість

31 грудня 2016 року 24 - 24
31 грудня 2017 року 19 - 19

Повністю амортизовані нематеріальні активи та нематеріальні активи в заставі відсутні.
19. Основні засоби

Станом на 31.12.2017 р. основні засоби Товариства були представлені наступним чином:
Таблиця 11. 

(тис. грн.)
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31.12.2017 31.12.2016
Незавершене будівництво 4 237 3 123
Основні засоби, балансова вартість 50 010 42 858
Всього 54 247 45 981

У наступній таблиці надано рух основних засобів за період, що закінчився 31.12.2017 р.
Таблиця 12.

_________________________________________________________ ___________  (тис, грн.)
За собівартістю Будівлі Машини та 

обладнання
Транспорт Інстру

менти та 
приладдя

Інші 03 Незавершене
будівництво

Всього

1 2 ->
J 4 5 6 7 8

Первісна вартість
31 грудня 2015 
року 58 191 171 747 ЗО 953 1 624 46 1 237 263 798
Надходження 1 417 - 128 34 3 925 4 505
Переміщення 3 
незавершеного 
будівництва

103 1152 56 33 - (2 039) (695)

Вибуття - (32) - О) - - (33)
31 грудня 2016 
року 58 295 173 284 31 009 1 784 80 3 123 267 575

Надходження - 1 769 - - - 10612 12 381
Переміщення 3 
незавершеного 
будівництва

22 7 424 - 87 - (9 498) (1 965)

Вибуття - (326)> (15) (29) - - (370)
31 грудня 2017 
року 58 317 182 151 ЗО 994 1 842 80 4 237 277 621

Накопичена амортизація
31 грудня 2015 
року 34 617 153 626 ЗО 376 984 18 - 219 621

Нарахування за рік 666 1 106 72 123 7 1974
Вибуття (1) (1)
31 грудня 2016 
року 35 283 154 731 ЗО 448 1 107 , 25 - 221 594

Нарахування за рік 625 1 287 74 146 9 - 2 141
Вибуття - (317) (15) (29) - - (361)
31 грудня 2017 
року 35 908 155 701 ЗО 507 1 224 34 223 374

Чиста балансова вартість
31 грудня 2016 
Року

23 013 18 555 561 673 56 3 123 45 981

31 грудня 2017 
року 22 409 26 450 487 618 46 4 237 54 247

У наступній таблиці надано дані щодо основних засобів у заставі та повністю 
амортизованих:

Таблиця 13. 
(тис, гри.)

* 31.12.2017 31.12.2016
Основні засоби в заставі, балансова вартість 3 686 3 739
Основні засоби, повністю амортизовані, первісна 175 325 172 578
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вартість_____

20. Запаси
Запаси Товариства були представлені наступним чином:

Таблиця 14. 
(тис. грн.)

31.12.2017 31.12.2016
Сировина та матеріали (за собівартістю) 5700 5996
Товари 59 63
Інші запаси 368 157
Всього запаси 6 127 6 216

21. Торговельна та інша дебіторська заборгованість на нетто основі
Торговельна та інша дебіторська заборгованість Товариства були представлені наступним

чином:
Таблиця 15. 

(тис, грн.)
31.12.2017 31.12.2016

Торговельна дебіторська заборгованість 720 834 606 985
Резерв під зменшення корисності дебіторської 
заборгованості (207 404) (203 871)
Торговельна дебіторська заборгованість з 
урахуванням резерву на зменшення корисності 513 430 403 114
Аванси видані 163 679 82 133
Інша дебіторська заборгованість 339 259 297 953
Балансова вартість дебіторської заборгованості 1 016 368 783 200

Аналіз простроченої, але не знеціненої торговельної дебіторської заборгованості,
представлено наступним чином:

Таблиця 16.
(тис, грн.)

31.12.2017 31.12.2016
До 1,5 років 381 959 274 301
Від 1,5 років 131 471 128 813
Всього: 513 430 403 114

В Постанові КМУ від 29.11.2006р. № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, 
заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і 
фінансових ресурсів» міститься обмеження для підприємств державної форми власності щодо 
включення для розрахунку резерву сумнівних боргів суми поточної дебіторської заборгованості із 
строком виникнення до півтора року.

Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості, створений Товариством з 
урахуванням цієї Постанови, станом на 31.12.2017 року в сумі 207 404 тис. грн.. в т.ч.: на 
портфельній основі -  565 тис. грн. та на індивідуальній основі 206839 тис. грн. Станом на 
31.12.2016 року сума резерву складала 203 871 тис. грн., в т.ч.: на портфельній основі -  686 тис. 
грн. та на індивідуальній основі 203 185 тис. грн.

Зміна в резерві в 2017 році відбулося:
-  за рахунок нарахування резерву в сумі 3 898 тис. грн.;
-  за рахунок погашення частини заборгованості за рахунок резерву в сумі 365 тис. грн.

Зміни у резервах під торговельну дебіторську заборгованість представлено нижче.
Таблиця 17. 

(тис. грн.)



*Э

2017 2016
Резерв на початок періоду 203 871 133 060
Збільшення 3 898 71 196
Списання активів за рахунок резерву (0) (0)
Зміна резерву в зв’язку з погашенням 
заборгованості

(365) (385)

Резерв на кінець періоду 207 404 203 871
22. Грошові кошти

Обмеження у використанні грошових коштів
Внаслідок введення в дію Постанову КМУ від 18.06.2014 №217 „Про затвердження 

Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом 
використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу” 
ПрАТ „Дніпровська ТЕЩ” відкрито в ОУ AT „Ощадбанк” поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання окремо для кожної категорії споживачів (населення, бюджет, РО та інші 
споживачі). Даною Постановою передбачено щомісячний алгоритм розподілу коштів, які находять 
на спеціальні рахунки підприємства від КП КМР «Тепломережі» - єдиного споживача теплової 
енергії. Згідно затвердженого нормативу перерахування коштів здійснюється безпосередньо 
Банком щоденно, шляхом перерахування коштів на рахунки НАК „Нафтогаз України” та 
газотранспортуючій і газорозподільчій організаціям.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року № 670-р 
"Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які 
використовують природний газ для її виробництва" ПрАТ „Дніпровська ТЕЦ” відкрито окремий 
поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять 
від ДП „Енергоринок” за продану електричну енергію. Цільове призначення даних коштів -  
проведення розрахунків з НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ, використаний для 
виробництва електричної енергії.

Грошові кошти Товариства були представлені наступним чином:
Таблиця 18.
__ (тис, грн.)

2017 2016
Рахунки в банках, тис. грн. 40 091 42 850
Каса - -

Всього 40 091 42 850
23. Капітал, який було випущено

Станом на 31.1-2.2017 р. 
представлений наступним чином:

зареєстрований та сплачений акціонерний капітал був

Таблиця 19.
(тис, грн.)

31.12.2017 31.12.2016
Номінальна вартість однієї акції, грн. 0,25 0,25
Кількість простих акцій, шт. 101 638 844 101 638 844
Розмір акціонерного капіталу, тис. грн. 25 409 25 409

Структура акціонерного капіталу Товариства, який було випущено станом на 31.12.2017 р. 
становить:(тис. грн.)_________ ______________________________________________________

31.12.2017 31.12.21316
Кількість "Частка,% Кількість Частка,%

Фізичні особи резиденти 73 440 0,072 73 440 ' 0,072
Фізичні особи нерезиденти - - - -

НАК «Нафтогаз України» - - - -
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Фонд держмайна України 101 565 404 99,928 101 565 404 99,928
Інші юридичні особи - - - -

На балансі підприємства знаходяться об’єкти соціальної інфраструктури, вартість яких 
складає суму додаткового капіталу в розмірі 1850 тис.грн. на 31.12.2017 року. Ці об’єкти не 
увійшли до статутного капіталу акціонерного товариства і вважаються безкоштовно отриманими, 
тому при нарахуванні їх зносу ( амортизації), відповідна сума ( в 2017 році -  33 тис.грн.) 
відноситься щорічно на збільшення нерозподіленого прибутку.

Резервний капітал створений згідно Статуту Товариства і складає на початок та кінець року 
299 тис.грн. Відрахування до резервного капіталу не проведено по причині наявності непокритих 
збитків на кінець року в сумі 100 406 тис.грн.

Власний капітал Товариства має відємне значення і на 31.12.2017 року менше статутного 
капіталу на 98257 тис.грн., хоча вартість власного капіталу за 2017 рік зросла на 1187 тис.грн. за 
рахунок отриманого в 2017 році чистого прибутку в сумі 2003 тис.грн. та інших змін в капіталі на 
11 тис.грн. і зменшився на суму нарахованих дивідендів державі в сумі 827 тис.грн.

24. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість
Товариством створювалися поточні забезпечення на виплату відпусток у відповідності до 

українського законодавства та МСБО 19. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається 
щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, 
обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового 
фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування. Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, а 
також з виплатою інструментами власного капіталу, не було.

Забезпечення довгострокових зобов’язань не створювалися,
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Товариства були представлені наступним

чином:
Таблиця 20. 
___ (тис. грн.)

31.12.2017 31.12.2016
Інші довгострокові зобов’язання 90 98
Векселі видані 3 200 3 200
Торгівельна кредиторська заборгованість 960 376 828 099
3 одержаних авансів 64 9 571
По розрахункам з бюджетом 15 664 25 712
По розрахункам зі страхування 0 0
По розрахункам з оплати праці - -

3 внутрішніх розрахунків - -

Поточні забезпечення 967 408
Інші поточні зобов’язання 309 417 154 856
Разом поточні зобов’язання: 1289688 1021846
Всього зобов’язань: 1 289 778 1 021 944

25. Державні субсидії
Станом на 31.12,2017 та 31.12.2016 років державні субсидії на балансі відсутні. Товариство 

отримує субсидії у вигляді компенсацій виплат постраждалим від аварії на Чорнобильській АЕС, 
які обліковуються на рахунку 48 «Цільове фінансування». Зміни залишку державних субсидій 
представлено наступним чином:

Таблиця 21.
 ̂ (тис, грн.)

• 2017 2016
На 01 січня - -

Відображено у звіті про прибутки та збитки 4 О
Д
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На 31 грудня__________

26. Умовні зобов’язання і умовні активи

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 17.12.2015 року 
№904/10198/15 порушено провадження у справі про банкрутство, розпочато процедуру 
розпорядження майном та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Справу порушено за заявою Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної 
компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» у зв'язку з наявністю безспірних вимог кредитора, в загальній 
сумі 19 593 293,63 грн., які стягнуті за рішеннями суду та не погашені більш ніж протягом трьох 
місяців з дати відкриття виконавчого провадження.

З метою виявлення кредиторів ПАТ «Дніпровська ТЕЦ», на офіційному веб-сайті Вищого 
господарського суду України в мережі Інтернет було оприлюднено повідомлення про порушення 
провадження у справі про банкрутство.

Станом на дату порушення справи про банкрутство загальний розмір кредиторської 
заборгованості ПАТ «Дніпровська ТЕЦ» складав 685 166 тис. грн. з якої заявлено кредиторами 
безпосередньо до суду (без врахування сум донарахованих інфляційних, річних, пені та штрафів) 
на суму 653 844 тис. грн. Не заявлено вимог на суму 31 322 тис. грн. Зазначена сума , в залежності 
від результатів судового розгляду може бути визнана безнадійною та підлягатиме списанню з 
обліку. Станом на 31.12.2017 року вього вимог кредиторів, включених до Реєстру, на суму 
852 190 069,83 грн., що складає 70% від активів Товариства.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 11.10.2017 затверджено 
реєстр кредиторів:

ТОВ «ДІД Коне». Затверджено в реєстрі 16 425 631,80 грн з яких борг 4 503 600,73 за 
рішенням суду у справі № 30/143-08(39/366-07(10/348-06), донараховано 10 938 660,58 грн. 
інфляційних, 980 24,4,49 грн. З % річних, стягнуто судовий збір - 2 756,00 грн.

ПАТ «Укртелеком» в особі ДФ ПАТ «Укртелеком» - затверджено в реєстрі 8 693,68 гр., з 
яких 5937,68 основний борг раніше відображений в обліку та 2 756,00 грн. стягнуто судового 
збору.

ДП «НЕК «Укренерго» в особі Відокремленого підрозділу «Дніпровська 
електроенергетична система» - затверджено в реєстрі 8 761,08 грн, з яких 5 501,28 грн основний 
борг проведений раніше, донараховано інфляційних 433,91 грн. та 69,89 грн. 3% річних. Стягнуто 
судовий збір 2 756,00 грн.

ДГІ «Енергоринок» - затверджено в реєстрі 324 681,68 грн. з яких борг 12 381,76 грн. 
судовий збір та 09 543,92 грн. штраф по справі № 904/9506/14 раніше відображений в обліку, 
стягнуто судовий збір - 2 756,00 грн.

ПАТ «Укртрансгаз» - затверджено в реєстрі 1 148 366,14 грн. з яких 1 145 640,14 грн борг 
за рішенням суду у справі № 39/109, стягнуто 2 756,00 грн. судового збору.

Дочірня компанія «Газ України» НАК «Нафтогаз України» - затверджено в реєстрі 
38 398 574,17 грн з яких раніше відображений борг в сумі 22 088418,01 грн. у справі № 
5/5005/7197/2012 в тому числі - 19 693 800,60 грн. основний борг, 631 150,91 грн інфляційні, 
845 416,64 грн. 3% річних, 918 049.86 грн -  пені, донараховано 15 268 984,30 грн інфляційних,
1 026 235,86 грн річних, стягнуто судового збору 14 936,00 грн. Слід звернути увагу, що ПрАТ 
«Дніпровська ТЕЦ» оскаржує затвердження в реєстрі суму інфляційних в розмірі 3 570 866,74 
грн., тобто зазначена сума є спірною, та до прийняття апеляційним судом рішення, відображенню 
в обліку не підлягає. В разі прийняття судом рішення на користь боржника, сума донарахованих 
інфляційних складатиме 1 1 698 117,56 грн.

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» затверджено в реєстрі 14 817 865.85 грн, з яких раніше 
відображений борг за рішенням суду № 904/840/15 в сумі основного боргу за реактивну
електричну енергію 19 650,06 грн, інфляційних.2291,03 грн, річні 299,63 грн., пеня Т 974.47 грн.,
штраф за перевищення 30 909,72 грн., судовий збір -  1 826,19 грн.. Крім того, визнано штраф за 
перевищення 17 267,39 грн., визнано борг за розподільчим балансом в сумі 10 453 514,61 грн, та 
борг за векселями в сумі 3 221 780,00 грон. Також визнано борг за активну електричну енергію в
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сумі 791 483,44 грн, реактивну е/е 14 522,16 грн.. Визнано борг, проведений в обліку з фінансових 
санкцій, а саме інфляційні 21 906,18 грн, річні -  38 181,63 грн, пені -  69 873,31 грн. Донараховано 
кредитором у справі про банкрутство фінансові санкції за 2015 рік -  інфляційні 14 614,86 грн, 
річні 5 461,52 грн., пені 109 553,65 грн. Стягнуто судовий збір 2756,00 грбн

Дніпродзержинське ОУ1ІФУ Дніпропетровської області -затверджено в реєстрі 308 555,05 
грн. з яких 305 799,05 грн. заборгованість за доставку пільгових пенсій. Стягнуто судовий збір 
2756,00 грн.

ТОВ «НВП «Рекон» затверджено в реєстрі 50 996,00 грн. з яких основний борг 48 240,00 
грн. та стягнуто судовий збір 2 756,00 грн.

Дніпродзержинська ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області затверджено в реєстрі 
22 961 564,76 грн. 16 934 076,45 грн основного боргу з різних видів податків. 2 721 573,16 грн. 
пені, 4 893 429,78 грн штрафу, стягнуто судового збору 2 756,00 грн. Слід звернути увагу, що 
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ» оскаржує затвердження в реєстрі суми пені в розмірі 2 655 811,74 грн, 
та штраф в сумі 3 008 897,00 грн.

Державна екологічна інспекція у Дніпропетровській області затверджено в реєстрі 
89 625,83 грн. з яких штраф за рішенням суду у справі № 904/4707/15 - 56 869,83 грн. Стягнуто 
судовий збір - 2 756,00 грн.

ПАТ «Дніпропетровський металургійний комбінат ім. Ф.Е. Дзержинського» затверджено в 
реєстрі 9048,57 грн. з яких основний борг 6 292,57. Стягнуто судовий збір - 2756,00 грн.

Дніпропетровське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів затверджено в 
реєстрі 127 821,55 грн з яких борг за рішенням суду у справі № 2а/0470/7306/11-107  894,49 грн. 
- господарські санкції та пеня 1 974,15 грн. за 2010 рік. а також у справі № 804/1684/15 в сумі 
залишку пені 15 196,50 грн. Стягнуто судового збору в сумі - 2756,00 грн.

ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» затверджено в реєстрі 
755 949 983,03 грн з яких, основний борг 395 062 991,58 грн., пеня 68 780 179,59 грн, інфляційні 
243 005 233,44 грн, 3% річних -  24 441 933,59 грн., штраф -  23 332 483,15 грн. судовий збір -  
1 324 405,68 грн. Стягнуто судовий збір - 2 756,00 грн. Слід звернути увагу, що ПрАТ 
«Дніпровська ТЕЦ» оскаржує затвердження в реєстрі суми донарахованих кредитором 
інфляційних в сумі 168 774 635,67 грн. Згідно контр розрахунку сума донарахованих інфляційних 
має дорівнювати 130 088 694,31 грн. В порівнянні з нарахованими кредитором інфляційними в 
сумі 168 774 635,67 грн. спірною вважається сума 38 685 941,36 грн. крім того судом першої 
інстанції не враховано розбіжності в інфляційних по рішенню суду 904/5708/15 в сумі 75 072,06 
грн за Договором № 997/14-КГІ-З від 24.10.2014. Зазначена сума також оскаржується в суді 
апеляційної інстанції.

В рамках розгляду справи про банкрутство Днігіродзержинською ОДГІІ заявлені вимоги які 
складаються з податкового боргу та податкових зобов’язань, визначених податковою на підставі 
податкових повідомлень -  рішень, прийнятих за результатами документальних перевірок, а саме 
31 029 035,29 грн. основного боргу, 8 530 701,31 пені, 15 073 913,58 грн штрафу, разом -  
54 579 913,58 грн.

Зазначені суми містять, в тому числі вимоги по неузгодженим податковим
зобов'язанням, оскільки податкові повідомлення-рішення оскаржувались в судовому порядку 
протягом 2012-2017 років. Загалом, в цей період в провадженні знаходилось 24 позови розгляд 
яких відбувався й протягом 2017 року.

На початок 2017 року в провадженні юридичного відділу загалом перебувало 16 позовів, 
провадження по яким порушені починаючи з 2012 року, і вимоги по яким заявлені податковою в 
справі про банкрутство.

Інформація про позови, по яким Дніпродзержинська ОДНІ заявила вимоги про 
включення сум до реєстру вимог в рамках справи про банкрутство:

Справа № 804/16538/15 _за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до
Дніпродзержинської ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 0000322207 від
07.09.2015 на загальну суму 6 227 806,25 грн. з податку на прибуток, № 0000312202 від 07.09.2015 
на суму 2 1 12 853,00 грн. з основного платежу та 1 056 426,50 грн. зі штрафних санкцій з податку 
на додану вартість, № 0000302205 від 07 вересня 2015 року про нарахування штрафних санкцій в 
сумі 130 940.05 грн. за порушення в сфері реєстраторів розрахункових операцій..
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Податкове зобов'язання визначене контролюючим органом самостійно за результатами 
комплексної перевірки в податковому повідомленні-рішенні. Постановою Дніпропетровського 
окружного суду від 28.04.2016 адміністративний позов задоволено, зазначене податкове -  
повідомлення рішення скасоване в повному обсязі. Ухвалою Дніпропетровського 
адміністративного апеляційного суду, рішення суду залишено в силі. Дніпродзержинська ОДНІ 
подала касаційну скаргу. Справа до розгляду не призначена.

Справа № 804/4082/15 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Дніпродзержинської 
ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 0002731503 від 25.02.2015 на 
загальну суму 160 319,50 грн та № 0002721503 від 25.02.2015 на загальну суму 904 044,20 грн. з 
податку на прибуток. Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від
12.08.2015 у справі № 804/4082/15, залишеною без змін Ухвалою Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду від 13.01.2016 в задоволенні за адміністративного позову 
ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» про скасування зазначених податкових повідомлень-рішень 
відмовлено. Ухвалою від 14.03.2016 відкрито касаційне провадження у даній справі. Справу до 
розгляду не призначено.

Справа № 804/16083/15 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до
Дніпродзержинської ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 0029191702 від
20.11.2015 на суму 2 710 562,40 грн. - податок на доходи фізичних осіб, в тому числі на суму 
основного платежу 1 087 445,17 грн. та штрафні санкції в сумі 1 623 117,23 грн.; № 002917702 
від 20.11.2015 на суму 160 181,00грн. військовий збір, в тому числі основний платіж 95 579,68 
грн. та штрафні санкції 64 601,32 грн. № 0022371702 від 07.09.2015 в сумі 170,00 грн. транспортні 
засоби. Рішенням Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 31.03.2017 позов 
задоволено частково в сумі 107,53 грн. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 25.07.2017 рішення першої інстанції залишено в силі.

Справа № 804/7289/15 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Дніпродзержинської 
ОДПІ про. скасування податкового повідомлення-рішення № 0005911504 від 19.05.2015 на 
загальну суму 17 157,58 грн. та в податковому повідомленні рішенні № 0005901504 від 19.05.2015 
на загальну суму 335 651,40 грн. з орендної плати за землю. Постановою окружного 
адміністративного суду від 20.10.2015, залишеною в силі Ухвалою Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду від 12.04.2016 у справі № 804/7289/15 в задоволенні 
адміністративного позову ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» відмовлено. Ухвалою Вищого 
адміністративного суду від 20.05.2016 відкрито касаційне провадження, справу до розгляду не 
призначено, отже податкове зобов’язання є неузгодженим.

Справа № 804/413/16 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Дніпродзержинської 
ОДНІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 00114791504 від 28.12.2015 на 
загальну суму 50 359,69 грн. № 0014751504 від 28.12.2015 на загальну суму 1 399,45 грн. тав 
податковому повідомленні рішенні № 0014761504 від 28.12.2015 на загальну суму 63,10 грн. з 
орендної плати за землю та земельного податку. Постановою дніпропетровського окружного 
адміністративного суду від 18.04.2017 позов задоволено в повному обсязі. Апеляційна скарга не 
подавалась.

Справа № 2а/0470/4865/11. яка була розпочата 10.09.2010 за позовом Дніпродзержинської 
ОДПІ до ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» про стягнення заборгованості по платі за землю на суму 
1 082 844,62 грн. Справа повернулась на новий розгляд з ВАСУ. Постановою від 06.03.2013 позов 
задоволено, стягнуто 1 005 953.45 грн. Постановою ДААС від 15.06.2014 рішення першої 
інстанції залишено в силі. Постановою ВАСУ від 30.03.2016 року задоволено касаційну скаргу 
ПАТ "Дніпровська ТЕЦ" в задоволенні позову ОДПІ відмовлено, борг визнано безнадійним, але 
податкова інспекція не здійснює дії по коригуванню зазначених податкових зобов’язань у зв’язку з 
чим ІІАТ «Дніпровська ТЕЦ» звернулось до суду з позовом.

Справа № 804/6090/16 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Дніпродзержинської 
ОДПІ про зобов’язання ОДГІІ списати з лицьового рахунку заборгованість по платі за землю по 
справі № 2а/0470/4865/11. Постановою Дніпропетровського окружного суду від -30.05.2017 
адміністративний позов задоволено, Ухвалою Дніпропетровського адміністративного 
апеляційного суду від 18.10.2017 рішення суду залишено в силі. Ухвалою Верховного суду від 
12.01.2018 відкрито касаційне провадження. Справа до слухання не призначена.
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Справа № 2а/0470/11357/12 ('804/2638/15) за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до 
Дніпродзержинської ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 0002661502 
від 25.06.2012 на загальну суму 2 377 086,13 грн. (штраф) з податку на додану вартість. 
Постановою окружного адміністративного суду від 25.10.2012 у справі № 2а/0470/11357/12 
частково задоволено адміністративний позов ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» та податкове 
повідомлення-рішення в сумі 613 125,09 скасовано. Ухвалою Дніпропетровського апеляційного 
адміністративного суду від 26.11.2013 рішення суду першої інстанції залишено в силі. Ухвалою 
ВАСУ від 19.01.2015 попередні рішення у справі скасовані, справу направлено на новий розгляд 
до суду першої інстанції. Після повернення справи до суду першої інстанції, справі було 
призначено новий номер -  804/2638/15. Постановою від 16.03.2015 позов задоволено частково. 
Суму штрафу зменшено на 786 815,50 грн. залишок складає 1590270, 63грн. Постановою
19.11.2015 рішення суду першої інстанції залишено без змін. Ухвалою ВАСУ від 19.01.2016 
відкрито касаційне провадження. Ухвалою ВГСУ від 03.10.2017 попередні рішення у справі 
скасовані, а справу направлено на новій розгляд. Постановою від 27.12.2017 позов задоволено в 
повному обсязі. Апеляційна скарга не подавалась.

Справа № 804/569/16 за позовом ПАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ» до Дніпродзержинської 
ОДПІ про скасування податкового повідомлення-рішення № 00018815012 від 21.01.2016 на 
загальну суму 1 500 085,26 грн. (штраф) з податку на додану вартість. Постановою 
Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 16.03.2016, залишеною в силі 
Ухвалою ДААС від 19.01.2017 позов задоволено.

Також в 2017 році Товариство продовжувало стягнення дебіторської заборгованості з
житлово-будівельних кооперативів та інших споживачів теплової енергії (крім населення) по 
рішенням судів, які були прийняті до 01.01.2017 року. В провадженні знаходилось 24 справи, по 
яким було прийнято рішення про стягнення боргу на загальну суму 895 852,69 грн. Протягом року 
стягнуто 293 640.87 грн.

Відносно двох контрагентів, д саме КП "ДЖО"ДП Жовтень та КГІ "Дорожник" порушено 
справу про банкрутство. Загальний розмір заборгованості по цим справам складає 50 605,67 грн. 
Існує вірогідність, що після завершення ліквідаційних процедур цей борг буде визнано 
безнадійним.

Необхідно зазначити, що стягнення боргів по цим категоріям справ відбувається дуже 
повільно, оскільки рівень розрахунків населення дуже низький.

Протягом 2017 року проведено роботу по стягненню заборгованості з КП КМР 
«Тепломережі». Протягом 2017 року було заявлено 9 позовів, які задоволені судом:

Справа № 904/7658/17 -  рішенням від 05.10.2017 позов задоволено, за Договором 
постачання теплової енергії для потреб населення від 30.12.2014 № 15/ТЕ_НАС стягнуто 
основного боргу 248 188 116,82 грн, річні -  10 223 597,71 грн., штраф -  16 844 407,13 грн, пені -  
53 824 179,10 грн., інфляційні 30 323 601,41 грн, судовий збір 229 606,08 гри.

Справа № 904/9212/17 - рішенням від 14.12.2017 позов задоволено, за Договором 
постачання теплової енергії для потреб релігійних організацій від 30.12.2014 № 15/ТЕ РО 
стягнуто основного боргу 50 438.71 грн. річні 2 572,95 гри., штраф -  7 545.96 грн.. пені -  
26 543,76 грн., інфляційні 14 800,57 грн, судовий збір 1 589,87 грн.

Справа № 904/9606/17 - рішенням від 14.12.2017 позов задоволено, за Договором 
постачання теплової енергії від 30.09.2011 № 11/12 стягнуто основного боргу 0,0 грн, річні -  
12 971 495,62 грн., штраф -  0,0 грн., пені -  20 473 537,32 грн., інфляційні 105 678 891,54 грн, 
судовий збір 135 597,30 грн.

Справа № 904/10102/17 - рішенням від 14.12.2017 позов задоволено, за Договором 
постачання теплової енергії для потреб бюджетних установ і організацій від 30.12.2014 № 
15/ТЕ_БО стягнуто основного боргу 18 826 575,43 грн, річні -  848 299,67 грн., штраф -  
2 000 000,00 грн.. пені -  2 000 000,00 грн., інфляційні 9 266 274,57 грн, судовий збір 240 000,00 
грн. ■*

Справа № 904/10091/17 - рішенням від 08.02.2018 позов задоволено, за Договором 
постачання теплової енергії для підприємств, організацій та інших суб’єктів господарювання від 
30.12.2014 № 15/ТЕДКП стягнуто основного боргу 18 078 990,01 грн., річні -  751 780,38 грн.,
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штраф -  2 631 397,77 грн., пені -  8 329 571,83 грн., інфляційні 4 639 702,57 грн, судовий збір 
240 000,00 грн.

Справа № 904/10103/17 - рішенням від 08.02.2018 позов задоволено, за Договором про 
надання послуг з пом'якшення води від 01.02.2017 № 00.04.0048 стягнуто основного боргу 
1 957 754,36 грн., річні -  16 478,42 грн., штраф -  49 042,95 грн., пені -  120 499,05 грн., інфляційні 
133 782,47 грн, судовий збір 37 122,80 грн.

Справа № 904/10101/17 - рішенням від 06.02.2018 позов задоволено, за Договором про 
надання послуг з пом'якшення води від 30.12.2014 № 15/вод стягнуто основного боргу 0,00 грн., 
річні -  23 590,30 грн., штраф -  50 481,15 грн., п.ені -  352 213,09 грн., інфляційні 279 762,44 грн, 
судовий збір 13 152,32 грн.

Справа № 904/10160/17 -  справа слухається в суді першої інстанції, стягується борг за 
Договором про надання послуг з пом’якшення води від 15.04.2015 № 00.08.0080 основний борг 
1 549 537,80 грн., річні -  122 603,30 грн., штраф -  138 009,14 грн., пені -  1 349 561,21грн., 
інфляційні 588 435,19 грн, судовий збір 62 508,34 грн.

Справа № 904/10344/17 -  справа слухається в суді першої інстанції, стягується борг за 
Договором про надання послуг з пом’якшення води від 27.12.2016 № 00.08.0008 основний борг 
820 462,21 грн., річні -  51 053,25 грн., штраф -  168 942,56 грн., пені -  530 831,37 грн., інфляційні 
213 952,95 грн, судовий збір 26 778,64 грн.

За нашою оцінкою, вплив на фінансові результати задоволення позовних вимог, стороною 
яких є Товариство, є суттєвим, але вірогідність задоволення позовних вимог Товариства до його 
боржників також є високою, тому забезпечення майбутніх втрат під ці суми не створювалися. В 
зв'язку із не визначеністю сум потенційних зобов'язань, що можуть виникнути після прийняття 
остаточних рішень по судовим справам, умовні зобов’язання і умовні активи у фінансовій 
звітності за 2017 рік не визнаються.

Оподаткування
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, 

положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що 
склалася в загалом 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, ймовірно, що Товариство 
змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на 
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під зменшення корисності дебіторської 
заборгованості, а також на ринковий рівень цін на угоди.

В результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові зобов'язання, 
які не будуть відповідати податковій звітності Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути 
власне податки, а також штрафи і пеня та їх розміри можуть бути суттєвими. У той час як 
Товариство вважає, що воно відобразило всі операції у відповідності з чинним податковим 
законодавством, існує велика кількість податкових норм, в яких присутня достатня кількість 
спірних моментів, які не завжди чітко і однозначно сформульовані.

4 грудня 2010 був офіційно опублікований Податковий кодекс України, який суттєво 
змінив існуючі правила оподаткування в Україні. .Зокрема, ставка податку на прибуток 
підприємств зменшилася з 25% до 18%, починаючи з 1 квітня 2011 року; була впроваджена 
методологія розрахунку податку на прибуток підприємств, у тому числі вимоги до визнання 
доходів / витрат на основі методу нарахувань (раніше визнавалися на основі касового методу або 
методу нарахувань), а також деякі інші зміни.

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах та є платником ПДВ.
Збільшення витрат на сплату податків за 2017 рік у порівнянні з минулим роком майже в З 

рази зумовлене у основному наступним чинником - введенням змін до Податкового кодексу 
України у частині формування податкових зобов'язань для постачальників електроенергії та 
відповідно формування у Товариства податкового кредиту по касовому методу. Оскільки через 
постійні неплатежі споживачів тепла та електроенергії Товариство не може своєчасно 
розраховуватися за спожиту електроенергію та газ, виникають додаткові зобов’язання по сплаті

58



ПДВ. Не отриманий Товариством нарахований податковий кредит по ПДВ відображений по рядку 
1190 балансу як «Інші оборотні активи», зріс за 2017 рік вдвічі і складає на 31.12.2017 року 67711 
тис. грн., або 6% від усіх оборотних активів Товариства, які фактично вилучені з обігу.

Нестабільність на ринку електроенергії України
Серед стратегічних завдань розвитку національної економіки України та зміцнення основ її 

економічного зростання має бути проведення глибоких якісних перетворень в енергетичному 
секторі економіки та ефективної енергетичної політики за допомогою відповідних інструментів.

На шляху цих перетворень одним із невідкладних завдань енергетичної політики держави є 
вирішення проблем вдосконалення енергетичних ринків України та запровадження відповідно до 
світової практики ефективних механізмів їхнього державного регулювання. Недосконале 
державне регулювання в енергетичній сфері зумовило те, що й досі внутрішні ринки 
енергоресурсів України (крім, з певними застереженнями, ринку нафтопродуктів і ринку послуг з 
постачання електроенергії) не є конкурентними, оскільки на жодному з них не забезпечується 
вільний вибір контрагентів, а дія ринкових механізмів ціноутворення практично нівелюється 
частим централізовано-адміністративним втручанням.

При цьому вдосконалення енергетичних ринків необхідно розглядати як з позиції 
економічної ефективності, так і з позиції забезпечення енергетичної безпеки, а також з 
урахуванням їхнього реального стану, специфіки функціонування та світових тенденцій розвитку. 
Напрями вдосконалення повинні конкретизуватися для кожного з енергетичних ринків України. 
Нижче розглянуто проблеми вдосконалення ринку електроенергії.

Економічне середовище
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості 
характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно 
високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті 
бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній 
мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та 
правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві 
ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків.

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку 
світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього 
продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському 
секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, 
що вживаються урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення 
ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до 
джерел капіталу, а .також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може 
вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства.

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі 
знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Знецінення національної валюти
Національна валюта - українська гривня («грн.») - знецінилася у порівнянні з основними 

світовими валютами. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, 
для грн./долар США та грн./ Євро зросли з 5.05 та 7.4195 станом на 31 грудня 2007 року до 
28,0672 та 33,4954 станом на 31 грудня 2017 року, відповідно.

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, провадження процедури банкрутства Товариства, що 
розпочата в грудні 2015 року та триває на дату затвердження фінансової звітності, існує
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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, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи 
з наявних обставин та інформації.

27. Справедлива вартість фінансових інструментів
Основні категорії фінансових інструментів
Товариство має фінансові активи, такі як торговельна та інша дебіторська заборгованість, а 

також грошові кошти.
Основні фінансові зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську 

заборгованість, а також інші зобов'язання. Основною метою даних фінансових інструментів є 
залучення фінансування для операційної діяльності Товариства.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається наступним чином:
справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань зі стандартними умовами, що 

торгуються на активних ліквідних ринках, визначається у відповідності з ринковими 
котируваннями (включаючи векселі, що котируються на організованому ринку, які погашаються, 
незабезпечені і безстрокові облігації);

справедлива вартість інших фінансових активів та зобов'язань (виключаючи описані вище) 
визначається відповідно до загальноприйнятих моделей розрахунку вартості на основі аналізу 
теперішньої вартості грошових потоків з використанням цін за поточними ринковими операціями.

На думку керівництва Товариства, балансова вартість фінансових активів та зобов'язань 
Товариства, яка відображена в фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх справедливій вартості.

Станом на 31.1^.2017 р. фінансові інструменти Товариства були представлені таким чином:
Таблиця 22.

_______________ ________________________ ________________________ (тис, грн.)
Балансова вартість Справедлива вартість
2017 2016 2017 2016

Фінансові активи
Торговельна та інша 
дебіторська заборгованість

649 997 455 429 649 997 455 429

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

40 091 42 850 40 091 42 850

Всього фінансових активів: 690 088 460 279 690 088 460~279І
Фінансові зобов’язання
Торгівельна та інша 
кредиторська заборгованість 963 575 708 857 963 575 708 857
Інші зобов'язання 139 139 139 139
Всього фінансових 
зобов’язань: 963 714 708 996 963 714 708 996

Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів.

28. Управління ризиками
Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Політика управління 

ризиками включає наступне:
Кредитний ризик
Основними фінансовими активами Товариства є грошові кошти, а також торговельна та 

інша дебіторська заборгованість. Грошові кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним
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кредитним ризиком, оскільки розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають 
мінімальний ризик дефолту.

Товариство піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 
зобов'язання в строк перед Товариством, що в результаті призведе до фінансових збитків. 
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Товариство веде жорсткий контроль 
над своєю торговою дебіторською заборгованістю. Для кожного клієнта визначаються кредитні 
ліміти та періоди на підставі їх кредитної історії, які переглядаються на регулярній основі. 
Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати.

Балансова вартість дебіторської та іншої заборгованості, являє собою максимальний 
кредитний ризик Товариства.

Ризик ліквідності
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мірі їх настання. 

Позиція ліквідності Товариства ретельно контролюється і управляється. Товариство використовує 
процес докладного бюджетування та прогнозу грошових коштів для того, щоб гарантувати 
наявність адекватних засобів для виконання своїх платіжних зобов'язань. Більшість видатків 
Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізованої готової продукції.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Таблиця 23. 
(тис, грн.)

Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року До 1 року Від 1 року 
до 3 років

Від 3 років Всього

Торгівельна кредиторська заборгованість 369 324 278 937 312 114 960 375
Інша кредиторська заборгованість 0 0 3 200 3 200
Інші поточні зобов'язання 0 0 139 139
Всього < 369 324 278 937 315 453 963 714

Таблиця 24. 
(тис, грн.)

Рік, що закінчився 31 грудня 2016 року До 1 року Від 1 року 
до 3 років

Від 3 років Всього

Торгівельна кредиторська заборгованість 267 132 233 558 195 413 696 103
Інша кредиторська заборгованість 9 546 8 3200 12 754
Інші поточні зобов'язання 0 0 139 139
Всього 276 678 .233 566 198 752 708 996

Управління ризиком капіталу
Структура капіталу Товариства складається із Капіталу, який належить акціонерам та 

інформація про який розкривається в Примітці 24, додаткового капіталу, резервного капіталу та
нерозподіленого прибутку.

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання 
рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу, 
таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює 
огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та 
притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює 
регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування.

29. Події після звітної дати
Всі події після дати балансу здійснювались в межах операційної діяльності Товариства.
Подій, які вимагають коригування фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року та за 

2017 рік відповідно до МСБО 10 «Події після звітного періоду» та які не знайшли відображення у 
фінансовій звітності станом на 31 грудня 2017 року та за 2017 рік, проте можуть мати суттєвий 
вплив на фінансовий стан Товариства, не відбувалося.
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Після дати балансу триває провадження у справі про банкрутство ГІрАТ «Дніпровська
ТЕЦ».

Наявність заборгованості за спожитий природний газ за минулі періоди не дало змоги 
заключили договори постачання природного газу з єдиним постачальником ПАК «Нафтогаз 
України» на 2017 рік. тому отримання номінації (лімітів) не було можливим. 
Неврегульований небаланс внаслідок відсутності у споживача підтвердженого обсягу природного 
газу на розрахунковий період . тоді коефіцієнт компенсації має становити 2.

Існує ймовірність після дати балансу отримання актів прийому - передачі природного газу 
від постачальника, з коефіцієнтом 2, тобто витрати на придбання природного газу в такому разі 
можуть збільшитися вдвічі, і тоді сума можливих збитків складе додатково 313 347 тис. грн. 
без ПДВ.

За 2017 рік нарахований платіж частини отриманого чистого прибутку Товариства на 
користь держави, дивіденди ) в сумі 827 тис.грн., що прирівнюється до виплати дивідендів. 
Виплата дивідендів після дати балансу не відбувалося.

Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити операції.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», статті 11 

Закону України Про приватизацію державного майна», постанови Кабінету Міністрів України від 
12 травня 2015 року № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015-2017 
роках» (із змінами), згідно наказу Фонду державного майна України від 05 грудня 2017 року № 
1839 «Про затвердження Переліку об’єктів груп В. Г. Е, які підлягають продажу в 2018 році», що 
піхіягають виставленню на продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом 
аукціону згідно з планом-графіком, який затверджено Наказом Фонду Державного майна України 
від 13.12.2017 року № 1869 «Про затвердження плану-графіка виставлення об’єктів груп В, Г, Е на 
продаж в 2018 році », у червні 2018 року Товариство підлягає виставленню на продаж.

ЗО. Затвердження фінансової звітності
Ця фінансова звітність затверджена до випуску 08 лютого 2018 року.

Головніш бухгалтер

Керівник
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