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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»,
скорочено ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (надалі – Товариство та/або ТОВ «ЄВРОРЕКОНСТРУКЦІЯ»), є юридичною особою, створеною відповідно до законодавства
України.
Товариство, зареєстроване Оболонською районною в м. Києві Державною Адміністрацією
09.06.2011 року за № 100691020000027561. Ідентифікаційний код юридичної особи
37739041.
Країна реєстрації: Україна.
Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.
Офіційна сторінка в Інтернеті: http://tec4.kiev.ua/
Адреса електронної пошти (E-mail): darntec4@gmail.com
Місцезнаходження Товариства: 02094, м.Київ, вул.Гната Хоткевича, 20.
Організаційна структура: ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» не має філій та відокремлених
підрозділів.
Основна діяльність Товариства зосереджена в сферах виробництва електроенергії (35.11);
постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30); ремонту і технічного
обслуговування машин і устаткування промислового призначення (33.12); Розподілення
електроенергії (35.13); а також неспеціалізованої оптової торгівлі(46.90) та фінансовий
лізинг (64.91).
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» має такі ліцензії:
Найменування

Серія та Дата видачі
номер

Виробництво
електричної енергії

б/н

Постанова № безстрокова
988
від
07.06.2019 р.

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП)

Постачання
елекричної
споживачу

б/н

Постанова № безстрокова
1543
від
25.07.2019 р.

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП)

Постачання теплової б/н
енергії

№ 198 від безстрокова
01.06.2012 р.
(переоформле
но рішенням
від 21.06.2016
року № 1159)

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП)

енергії

Термін дії

Орган, що видав
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Виробництво
б/н
теплової енергії на
теплоелектроцентрал
ях, когенераційних
установках
та
установках
з
використанням
нетрадиційних
або
поновлювальних
джерел енергії

№ 742 від безстрокова
14.06.2012 р.
(переоформле
но рішенням
від 21.06.2016
року № 1159)

Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг (НКРЕКП)

Здійснення
б/н
господарської
діяльності з обігу
наркотичних засобів,
психотропних
речовин
та
прекурсорів

Протокол від безстрокова
05.10.17

Держслужба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. складала 679 та
749 осіб, відповідно.
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) Товариства - ШКРІБЛЯК АНАТОЛІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ, 03.10.1973 р.н., країна постійного проживання - Кіпр, ІПН 2693909299

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р. учасниками Товариства були:
Учасники Товариства:
31.12.2019, % 31.12.2018, %
AZORANDEINVESTMENTSLIMITED
100
100
Юридична адреса:GrivaDigeniPanayides Building, 2nd floor,
flat/office 3, 3030, Limassol, Cyprus.

Всього

100,0

100,0

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка
сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів
діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого
кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня
2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні
стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2018
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, дотримання яких
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забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної,
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
Компанія, не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які
були опубліковані, але не набрали чинності:
з 1 січня 2020 року набувають чинності Концептуальні основи фінансової звітності,
якими введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено
інформацію, яка виникає в зв’язку з цим. Повернуто концепцію обачності, яка підтримую
нейтральність інформації і тому описує обачність як обережність при винесенні суджень в
умовах невизначеності. Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на
достовірне надання інформації. У новій редакції оновлено структуру документа, визначення
активів і зобов'язань, а також додано нові положення з оцінки та припинення визнання
активів і зобов'язань, подання і розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно
нової редакції інформація, представлена у фінансовій звітності, також повинна допомагати
користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в управлінні економічними
ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність представлених
даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах
невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки
їх юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про
фінансовий стан і звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші
форми і розкриття», визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний
період і містять порівняльну інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.
У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається
на увазі сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної
звітності.
Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ
більше не розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення
активів і зобов'язань не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього
визначення економічного ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти
/ передавати економічні вигоди.
Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна
вартість (справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.
З 1 січня 2020 року набуває чинності МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу». Зміни
запроваджують переглянуте визначення бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих
процесів, які у сукупності формують здатність створювати віддачу.
Нове керівництво визначає систему, яка дозволяє визначити наявність внеску і
суттєвого процесу, у тому числі для компаній, які знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще
не отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для того щоб підприємство вважалося
бізнесом, має бути наявним організований трудовий колектив.
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Визначення терміну «віддача» звужується, щоб зосередити увагу на товарах і
послугах, які надаються клієнтам, на формуванні інвестиційного доходу та інших доходів,
при цьому виключаються результати у формі скорочення витрат та інших економічних
вигод. Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати спроможність учасників ринку
замінювати відсутні елементи чи інтегрувати придбану діяльність і активи.
Організація може застосувати «тест на концентрацію». Придбані активи не
вважатимуться бізнесом, якщо практично вся справедлива вартість придбаних валових
активів сконцентрована в одному активі (або групі аналогічних активів).

З 1 січня 2020 року набуває чинності МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та
МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». Зміни уточнюють
визначення суттєвості, пояснення до цього визначення та застосування цього поняття
завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших
стандартах МСФЗ.
Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її пропуск, спотворення або
затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності
загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє
фінансову інформацію про звітуючу компанію
Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх
стандартах МСФЗ.
З 1 січня 2020 року набувають чинності зміни до МСБО 10 «Події після звітного
періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність», МСБО 37 «Забезпечення,
непередбачені зобов'язання та непередбачені активи", Керівництво із застосування МСФЗ 2
«Виплати на основі акцій», Посібник з застосування МСФЗ 4 «Договори страхування»,
Основи для висновків до МСФЗ 17 «Страхові контракти». У всіх випадках словосполучення
«економічні рішення» замінено словом «рішення», а поняття «користувачі» звужено до
«основних користувачів».
З 1 січня 2020 року набувають чинності зміни МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,
МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові
інструменти: визнання та оцінка» Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR,
EURIBOR і TIBOR), що використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних
кредитів до похідних інструментів.
Поправки

змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається,
що контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що
хеджуються і грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті
реформи;

обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає
реформа внутрішньобанківської ставки рефінансування;

не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;

5

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини
хеджування.
З 1 січня 2021 року набирає чинності МСФЗ 17 «Страхові контракти», навий
всеохоплюючий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає
питання визнання та оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ 17 набере
чинності, він замінить собою МСФЗ 4 «Страхові контракти», який був випущений у 2005
році. Даний стандарт не матиме впливу на діяльність Компанії.
На даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які
ще не набрали чинності, на свою діяльність. Очікується, що норми вищевказаних стандартів
та інтерпретацій не матимуть впливу на фінансову звітність Компанія або їх вплив буде
несуттєвим. Компанія на дату затвердження даної фінансової звітності не застосовувало
достроково стандарти, тлумачення та зміни до стандартів, які були випущенні, але не
набрали чинності.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта
України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. 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.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 05 квітня 2020 року. Учасники Товариства та інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік,
тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за
справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти», з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ
13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання
біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за
характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення
справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань
визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
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Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову
звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови,
до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх
застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та
інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами»

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій,
інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення
категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Товариство отримує основний дохід від виробництва та постачання електроенергії та
теплової енергії. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення
результатів діяльності не мало суттєвого впливу.
З 1 січня 2019 року Товариство застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Товариство
використовує можливість не перераховувати порівняльну інформацію за попередні періоди у
зв’язку зі змінами класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності); зміни в
балансовій вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань, що виникають у
результаті застосування МСФЗ 9, визнаються шляхом коригування вхідного залишку
нерозподіленого прибутку на 1 січня 2019 року. Класифікація та оцінка фінансових
інструментів, наявних у Товариства, не зазнала суттєвого впливу від застосування цього
стандарту. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується
Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових
активів, що оцінюються за амортизованою вартістю. Інформація про облікові політики щодо
очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.3.3., а інформація про суми, обумовлені
можливими збитками наведена у розділі 6.14. та 7.3.1 Приміток.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у
відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає подання витрат, визнаних у прибутку
або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості
реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини
собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. Проте, оскільки
інформація про характер витрат є корисною для прогнозування майбутніх грошових потоків,
то ця інформація наведена в розділі III Звіту про фінансові результати.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про
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основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових
записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку на дату
розрахунку.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:


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

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю.
Товариство оцінює свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю.
При первісному визнанні фінансовий актив або фінансове зобов’язання оцінюється за
справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною у випадку фінансового активу або
фінансового зобов’язання, які оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, на суму витрат за угодою, які відносяться до придбання або випуску фінансового
активу або фінансового зобов’язання.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у
відповідних розділах облікової політики.
3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості. Інвестиція визначається як еквівалент грошових коштів тільки в разі її погашення
протягом не більше ніж трьох місяців з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній валюті та в іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих
Приміток.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання
активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті
за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство відносить
дебіторську заборгованість.
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
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Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за
амортизованою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим
інструментом у розмірі, що дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну
дату не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо
кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного
визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за
договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може зробити
припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент
має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною
ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки)
господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності
свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію
продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість,
9

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання
закритих вхідних даних.
У випадку, коли цінні папери не внесені до біржового списку та не мають визначеного
біржового курсу на дату оцінки, їх справедлива вартість оцінюється враховуючи вартість
чистих активів компаній – емітентів цінних паперів відповідно до наданої ними фінансової
звітності на дату оцінки та відсоток володіння у статутному капіталі таких компаній.
У разі, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість,
або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, наближеною
оцінкою справедливої вартості є собівартість.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які
включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням
наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності
таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних
вигод.
Частки господарських товариств оцінюються враховуючи вартість чистих активів цих
господарських товариств відповідно до наданої ними фінансової звітності на дату оцінки та
частку володіння у статутному капіталі таких компаній.
3.3.5. Зобов'язання
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:

Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає
погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;

Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання
протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Поточні зобов’язання оцінюються в подальшому за амортизованою вартістю.
3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно
3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою
використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6000 грн.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби
оцінюються за їх історичною собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будьякі накопичені збитки від зменшення корисності.
3.4.2. Подальші витрати
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Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в
прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів
визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
3.4.3. Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з
урахуванням наступних термінів корисного використання:
• будівлі - 20 років
• споруди - 15 років
• машини та обладнання - 5 років
• транспортні засоби - 5 років
• інструменти, прилади та інвентар – від 4 до 5 років
• інші основні засоби - 12 років
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше:
на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої
припиняють визнання активу.
3.4.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація
нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з
використанням щорічної норми. Нематеріальні активи, які виникають у результаті
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Групи нематеріальних активів: програмне забезпечення та інші нематеріальні активи.
3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках. Збиток від
зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, тоді
і тільки тоді, коли змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних
засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової
вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного
використання.
3.5. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою вартістю або
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем.
Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при
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первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням
витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.
3.6. Облікові політики щодо запасів
Товариство включає до складу запасів товари та матеріали (в т.ч. будівельні матеріали,
запасні частини, паливо, інші), що були придбані та утримуються для використання в
ході звичайної діяльності та можуть бути використані для перепродажу, якщо потреба у
власному використанні перестала існувати.
Собівартість запасів при їх вибутті та оцінці кінцевих залишків Товариство визначає:
- за формулою « ідентифікованої собівартості» – для запасів, що використовуються для
будівництва і ремонтів основних засобів, в т.ч. будівельні матеріали і запасні частини;
- за формулою «перше надходження – перший видаток» – для інших матеріальних
запасів.
На дату фінансової звітності запаси оцінюють за найменшою з двох величин: собівартістю
чи чистою вартістю реалізації.
3.7. Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди,
пов'язані з правом власності на актив.
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.
МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про
оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної
моделі обліку в звіті про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, передбаченому в
МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для
орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів)
і короткострокової оренди (оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди
орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а
також актив, який представляє право користування базовим активом протягом терміну
оренди (актив у формі права користування). Орендар визнає витрати на відсотки за
зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права
користування.
Згідно з МСФЗ 16 орендар виділяє два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, за
МСФЗ 16 розкрито більший обсяг інформації в порівнянні з МСБО 17.
МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або після
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування
організацією МСФЗ 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні
положення стандарту передбачають певні звільнення. Товариство відображає вартість
оренди активу за довгостроковим договором згідно з вимогами МСФЗ 16.
3.7. Облікові політики щодо податку на прибуток
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Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають
сплаті щодо оподаткованого прибутку за звітний період. Поточні витрати Товариства за
податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць
між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць,
що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у
якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток,
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу
повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за
звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які
визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
3.8. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.8.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність того, що погашення зобов'язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно
оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює забезпечення/резерв витрат на оплату щорічних (основних та
додаткових) відпусток. Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової
політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на
кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне
страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної
працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого
розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на
розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в
бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
3.8.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає витрати в сумі очікуваної
вартості короткострокових виплат працівникам під час надання працівниками відповідних
послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.8.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до законодавства України, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок на
заробітну плату працівників та перераховує до Державного бюджету. Поточні внески
розраховуються як встановлений законодавством відсоток від поточних нарахувань
заробітної плати. Такі витрати відображаються у періоді, до якого вони відносяться.
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3.9. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності
3.9.1. Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді
надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань,
результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з
внесками учасників.
Товариство отримує основний дохід від виробництва та постачання електроенергії та теплової
енергії. При визначені вартості винагороди за реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Товариство відповідно до МСФЗ 15, визнає дохід від договорів постачання електричної та
теплової енергії. Товариство визнає дохід від надання вказаних послуг коли задовольняє
зобов’язання щодо виконання обіцяної послуги клієнтові, яка може підтверджуватись Актом
прийому-передачі наданих послуг.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання
послуг на дату балансу.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення
активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів
визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а)
Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю
на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
б)
за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в)
суму доходу можна достовірно оцінити;
г)
ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ)
витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно
оцінити.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття
чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення
чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
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3.9.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як
частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати
на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва
кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.9.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом
обміну Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню
за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції,
немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті,
відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в
тому періоді, у якому вони виникають.
Витрати на проценти за кредитами у іноземній валюті визнаються Товариством за курсом на
дату нарахування цих процентів.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.2019
31.12.2018
Гривня/1 долар США

23,686200

27,688264

Гривня/1 євро

26,4220

31,714138

3.9.4. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Інформація про
умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація
про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають
вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості
активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих
розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються
високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике
значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентовані МСФЗ у Товариства протягом періодів, охоплених цією
фінансовою звітністю, відсутні.
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4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на
звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків,
властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ
13 «Оцінка справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності,
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також
на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок,
волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента під час оцінки
інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі
відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на
передбачувану справедливу вартість.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю Товариство на
кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь
строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику та для кредитнознецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних
збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
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Керівництво Товариства здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості
активів та зобов’язань Товариства, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13
у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та Методики
оцінювання Метод
Вихідні дані
зобов’язань,
справедливої вартості
оцінки
оцінених
(ринковий,
за справедливою
дохідний,
вартістю
витратний)
Оцінка справедливої вартості фінансових активів та зобов’язань, що обліковуються за
справедливою вартістю
Грошові кошти
Первісна
та
подальша
оцінка Ринковий
Офіційні курси НБУ
грошових коштів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
їх номінальній вартості
Торгові
папери

цінні Первісна оцінка інструментів капіталу Ринковий
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
Інструменти
операції, в ході якої був отриманий
капіталу, боргові актив. Подальша оцінка інструментів
цінні
папери, капіталу
здійснюється
за
доступні
для справедливою вартістю на дату
продажу
оцінки.

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

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

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

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Довгострокові
зобов’язання

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

Контрактні
умови,
ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки

Поточні

Первісна

Контрактні

та

подальша

оцінка Витратний

умови,
17

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився на зазначену дату
(в тисячах гривень)

зобов’язання

поточних зобов’язань здійснюється за
вартістю погашення

ймовірність погашення,
очікувані
вихідні
грошові потоки

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої
вартості
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю

1 рівень

2 рівень

3 рівень

(ті,
що
мають(ті, що не мають (ті, що не мають Усього
котирування,
та котирувань,
але котирувань і не є
спостережувані)
спостережувані)
спостережуваними)

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
Дата оцінки
Торгові цінні
папери,
інвестиційні
сертифікати
Інвестиції
доступні
для продажу, акції

5.3. Переміщення між 1-м, 2-м та 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2019 та 2018 роках переміщень між рівнями ієрархії не було.
5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 3-го рівня ієрархії
У 2019 та 2018 роках руху активів, що оцінюються за справедливою вартістю з
використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії не було.
5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань, які не
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації
про справедливу вартість є обов’язковим)
Внаслідок відсутності в Україні активного вторинного ринку для кредитів, дебіторської та
кредиторської заборгованості, інших запозичених коштів, надійна оцінка ринкової вартості
цих інструментів відсутня. Товариство припускає, що справедлива вартість таких фінансових
інструментів дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Для фінансових активів та зобов’язань з коротким строком погашення припускається, що
балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань Товариства, які не
оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі віднесена до 3-го рівня ієрархії
справедливої вартості.
Керівництво Товариства вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов’язань не
має суттєвих відхилень порівняно з їх справедливою вартістю.
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Керівництво Товариства вважає, що наведені в цих примітках розкриття щодо застосування
справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності
залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може
бути корисною для користувачів фінансової звітності.
6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ,
ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ

ЩО

ПІДТВЕРДЖУЄ

СТАТТІ

ПОДАНІ

У

6.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг
Доходи від реалізації у звітному та попередньому періодах були сформовані наступним
чином:
Стаття
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
реалізація електроенергії
реалізація теплової енергії
інша реалізація
Разом

2019
2 335 788
1 369 456
966 332

2018
2 921 070
1 920 394
1 000 676

2 335 788

2 921 070

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

2019
(1 930 924)
(185 610)
(73 914)
(375 153)
(2 565 601)

2018
(2 426 496)
(151 736)
(54 730)
(387 953)
(3 020 915)

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

2019

2018

Дохід від реалізації інших оборотних активів

9 553

9 406

Дохід від здійснення орендних операцій
Дохід від операційної курсової різниці

430
227 865

315
148 644

Дохід від отриманих штрафів та пенєй, компенсації 1 055
судових витрат
Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти
51

10 249

Списання кредиторської заборгованості
Інший операційний дохід

348 785
77 256

593
23 202

Разом
Інші операційні витрати
Формування резерву витрат по залежалих товарах

664 995

192 409

(1 014)
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Амортизація об’єкту оренди (за МСФЗ 16)
(71)
Втрати від курсової різниці (різниця комерційного (455)
курсу та НБУ)

(392)

Втрати від операційної курсової різниці

(26 726)

(127 389)

Формування резерву сумнівних боргів
Списання безнадійної дебіторської заборгованості
Списання матеріальних активів
Штрафні санкції, пєні
Собівартість реалізованих запасів
Інші операційні витрати

(97 861)
(1 276)
(106)
(18 308)
(3 126)
(5 591)

(46 071)
(9 851)

Разом

(154 534)

(193 701)

(2 093)
(4 450)
(3 455)

6.4. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином:
Стаття
2019
2018
Заробітна плата та нарахування на неї
Банківське обслуговування
Консалтингові, колекторські, аудиторські, нотаріальні
та юридичні послуги, оцінка
Амортизація необоротних активів, НА та інших не
оборотних активів
Супровід 1С
Ремонт та обслуговування адміністративних ОЗ
Податок на нерухомість
ПММ на автотранспорт
Послуги зв`язку
Матеріальні витрати (канцтовари, господарчі потреби)
Інші адміністративні витрати
Разом

(24 243)

(17 216)

(1 544)

(1 000)

(3 048)

(3 893)

(746)

(787)

(144)
(334)
(313)
(263)
(681)
(429)
(428)

(107)
(855)
(137)
(244)
(194)
(658)
(275)

(32 174)

(25 365)

6.5. Витрати на збут
Витрати на збут у звітному періоді відсутні.

6.6. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи та витрати у звітному та попередньому періодах були сформовані
наступним чином:
Стаття
Процентні доходи
Процентний дохід за борговими цінними паперами

2019
0

2018
0
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Відсотки на залишкі на рахунках в банках
Відсотки на депозитарному рахунку в банку

1 114

Всього процентні доходи
Процентні витрати
Відсотки за кредит
Курсові різниці по відсотках
Разом

1 114

2 378
104
0
2 482

(75 060)
(75 060)

(84 424)
(84 424)

6.7. Податок на прибуток
Стаття
Прибуток до оподаткування (збиток)
Податкова ставка,%
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Разом

2019
325 176
18
(25722)
299 454

2018
6 180
18
6 180

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Показник
Балансова вартість основних засобів
або нематеріальних активів за ПСБО або
МСФЗ
Балансова вартість основних засобів
або нематеріальних активів за пп. 138.3
статті 138 розд III ПКУ

Різниця
Сума витрат на формування резерву
сумнівних
боргів
відповідно
до
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку або міжнародних
стандартів фінансової звітності (підпункт
139.2.1 пункту 139.2 статті 139 розділу III
Податкового кодексу України)
Сума коригування (зменшення) резерву
сумнівних боргів, на яку збільшився
фінансовий результат до оподаткування
відповідно до національних положень
(стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних
стандартів
фінансової
звітності (підпункт 139.2.2 пункту 139.2
статті 139 розділу III Податкового
кодексу України)
Сума витрат від списання дебіторської
заборгованості понад суму резерву
сумнівних боргів (підпункт 139.2.1 пункту
139.2 статті 139 розділу III Податкового
кодексу України)
Сума
списаної
дебіторської
заборгованості (у тому числі за рахунок
створеного резерву сумнівних боргів),
яка відповідає ознакам, визначеним
підпунктом 14.1.11 пункту 14.1 статті 14
Податкового кодексу України (підпункт
139.2.2 пункту 139.2 статті 139 розділу III

31.12.2018

31.12.2019

БО

(426 049 063)

(392 747 463)

ПО

447 207 399

412 128 814

-

-

21 158 336

19 381 351

195 006 444

273 867 895

(19 000 000)

-

11 799 242

-

(3 306 429)

-

Та,
що
оподатковується
зменшувальна
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Податкового кодексу України)

Різниця

Та,
що
оподатковується
зменшувальна

Сума перевищення нарахованих у
бухгалтерському обліку процентів за
кредитами,
позиками
та
іншими
борговими зобов’язаннями, що виникли
за операціями з пов’язаними особами нерезидентами, над 50 відсотками суми
фінансового
результату
до
оподаткування, фінансових витрат та
суми амортизаційних відрахувань за
даними фінансової звітності звітного
податкового
періоду,
в
якому
здійснюється
нарахування
таких
процентів (пункт 140.2 статті 140 розділу
III Податкового кодексу України)
Сума процентів, зменшена щорічно на 5
відсотків, яка збільшила фінансовий
результат до оподаткування минулих
періодів (пункт 140.3 статті 140 розділу III
Податкового кодексу України)

Різниця

Та,
що
оподатковується
зменшувальна

Сума
від’ємного
значення
об’єкта
оподаткування
минулих
податкових
(звітних) років (підпункт 140.4.2 пункту
140.4 статті 140 розділу III Податкового
кодексу України)

Різниця
Ставка податку на прибуток 18%

Та,
що
оподатковується
зменшувальна

ОНО
ОНА

Зміна ОНА
Дт
17
98

Кт
44
17

-

-

184 499 257

273 867 895

334 892 691

294 918 984

(23 424 445)

(197 253 572)

-

-

311 468 246

97 665 413

446 634 466

429 947 559

-

-

446 634 466
173 476 855
(6 550 322)

429 947 559
147 755 199
(25 721 656)

грн.
2018р.

грн.
2018р.

6 550 322

25 721 656

6.8. Збитки від непоточних активів, утримувані для продажу.
Станом на 31.12.2019 Товариство не має непоточних активів, утримуваних для продажу.

6.9. Нематеріальні активи
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості
нематеріальних активів Товариства:
Всього

Первісна вартість
на 31 грудня 2018 року
Надходження
Вибуття
на 31 грудня 2019 року
Накопичена амортизація

3371
4
(-)
3 375
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на 31 грудня 2018 року
935
Нарахування за рік
871
Вибуття
(-)
на 31 грудня 2019 року
1806
Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2018 року
2 436
на 31 грудня 2019 року
1 569
Залишки нематеріальних активів сформовані Товариством за рахунок вартості права
користування орендованим майном, програмного забезпечення та інших нематеріальних
активів (схеми, карти тепломереж, вартості ліцензій тощо).
Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
6.10. Основні засоби та капітальні інвестиції
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості основних
засобів Товариства:
Машини
та Будівлі та споруди, Всього
обладнання
передавальні пристрої
1
2
3
4
Первісна вартість
на 31 грудня 2018 року
589 994
178952
768 946
Надходження
65699
1523
67 222
Вибуття
(159)
()
(159)
на 31 грудня 2019 року
Накопичена амортизація

655 534

180 475

836 009

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

274 003
63 179
(159)
337 023

66804
10 579
()
77383

340807
73758
(159)
414406

Чиста балансова вартість
на 31 грудня 2018 року

315991

112148

428139

на 31 грудня 2019 року

318511

103092

421603

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу.
До складу основних засобів Товариства входить цілісний майновий комплекс Дарницької
ТЕЦ, який належить Товариству на праві власності.
У 2019 році вибуття будівель та крупного обладнання не відбувалось.
Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.12.2019 року згідно з наказом по
підприємству і у відповідності до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, яка
затверджена наказом Міністерства фінансів України 02 вересня 2014 № 879. Під час
інвентаризації нестач або псування основних засобів не встановлено. При інвентаризації
були виявлені основні засоби, які не використовуються, морально та фізично зношені, та які
були списані як такі, що не відповідають критеріям оцінки основних засобів.
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6.11. Запаси
За 2019 рік та у попередній період відбулись наступні зміни в балансовій вартості запасів
Товариства:
Показник
31 грудня 2019
31 грудня 2018
Сировина та матеріали
16830
14 936
Паливо
Запасні частини

156 797
14778

176 519
15529

Малоцінні швидкозношувальні предмети

403

218

Товари

46

47

Готова продукція

0

0

Разом

188854

207249

6.12. Фінансові активи, утримувані до погашення та інші фінансові активи
Станом на 31.12.2019 Товариству належать інші фінансові інвестиції у вигляді:
Прості
іменні
акції
Номінальна
Кількість, Номінальна
(емітент цінних паперів)
вартість
шт.
вартість, грн
пакету, грн

Вартість
грн

ПАТ «Імпульс плюс»

4 000 000

666 667

0,25

166 666,75

пакету,

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 23 червня 2015 року № 891
зупинений обіг цінних паперів ПАТ «Імпульс плюс», крім операцій, пов`язаних з викупом та
спадкуванням цих цінних паперів. Саме тому дана позиція не відповідає характеристиці
«актив» у розумінні МСФЗ, та на балансі не враховується.
6.13. Грошові кошти (показники в гривнях)
Показник
31 грудня 2019 31 грудня 2018
Рахунки в банках в національній валюті, у тому р.
27 225 614,24
16 936 577,80
числі:
АТ "ФОРТУНА-БАНК", м. Київ
АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, вул. Єреванська, 1,
320478
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»,
м.Київ вул. Володимирська, 27, 322669
ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ»,
м.Київ вул. Госпітальна,12 г МФО 300465
ПАТ Альфа банк, адреса 01025,м. Київ вул. Десятинна
4/6, МФО 300346
ПАТ «КБ «АКОРДБАНК», м. Київ вул. Стеценко, буд.
6 МФО 380634

7,13

7,13

655,37

721,70

6 980 257,61

3 214 293,03

450 000,00

0

19 794 694,13

7 809 309,02

0

361,84
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Рахунок Державного казначейства, м. Київ МФО
820172
ГУДКУ у м. Київ МФО 820019
Грошові кошти в русі (списані 29.12.18, та ті. Що
зайшли на рахунок 3.01.19 згідно з розподілом)

Рахунки в банках в іноземній валюті
Грошові кошти у касі
Інші грошові кошти (СЕА ПДВ) згідно з витягом
Разом

0

0

0
0

5 911 885,08
2 984 339,50

0
0
9 691 293,00
36 916 907,24

0
0
19 920 917,30

Залишки коштів на рахунка підтверджено банківськими виписками, а в касі Товариства –
актом інвентаризації.

6.14. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість

31 грудня 2019

31 грудня 2018

Торговельна дебіторська заборгованість

787 195

829 582

Інша поточна дебіторська заборгованість

97 154

Дебіторська заборгованість за нарахованих доходів
Розрахунки з бюджетом
Резерв, у т.ч.:
- по торговій дебіторській заборгованості

120
6 303
(304 663)
(304 663)

150 580
341
1834
614

Чиста вартість дебіторської заборгованості

586 109

(284 054)
(284 054)
698 063

Дебіторська заборгованість представлена Товариством у Звіті про фінансовий стан у вигляді
дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги (торгова дебіторська
заборгованість), дебіторською заборгованістю за розрахунками за виданими авансами та
іншою поточною дебіторською заборгованістю.
Загальний обсяг торгівельної дебіторської заборгованості, станом на 31.12.2019,
сформований за рахунок заборгованості юридичних та фізичних осіб перед Товариством та
становить суму 787 195 тис. гривень.
До найбільших боржників Товариства, заборгованість яких перевищує 1000 тис. грн,
відносяться:
Найменування боржника
ДП «Енергоринок»

31 грудня 2019
246 266

ОПЕРАТОР РИНКУ, ДП
5 114
ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО, ПРАТ
33 069
Відповідно з МСФЗ 9, станом на 31.12.2019 року Товариство визнало суму резерву
сумнівних боргів 304663 тис. гривень.
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Зміна резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості була такою:
2019

2018

Залишок на початок періоду

(284054)

(260680)

Нараховані суми за період

20 609

(23374)

Використані суми за період
Залишок на кінець періоду

0
(304663)

0
(284054)

6.15. Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість Товариством станом на 31.12.2018 та 31.12.2019 відсутня.
6.16. Власний капітал
Згідно Статуту ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» розмір визначеного статутного капіталу
становить 1 171 358 588 гривень, що відповідає розміру сплаченого статутного капіталу.
Структура власного капіталу Товариства станом на 31.12.2019 року була наступною:
Найменування статті
Статутний капітал

Станом
31.12.2019р.
1 171 359

на Станом
31.12.2018р.
10 000

на

Додатковий капітал

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

( 638 208)

(920 749)

Разом

533 151

(910 749)

31 грудня 2019 р.
12537
5 166
17 703

31 грудня 2018 р.
4 227
4152
8279

6.17. Короткострокові забезпечення

Забезпечення виплат відпусток
Забезпечення списання залежалих запасів
Разом

6.18. Короткострокові кредити банків
Короткострокові позики станом на 31 грудня 2019 та 2018 років представлені позикою банка
ПАТ «АЛЬФА БАНК» в сумі 165 000 тис. грн, номінальна процентна ставка 23,5 %, сплата
відсотків щомісячно, погашення основної суми 31 серпня 2020 р. Станом на 31 грудня
2019 року позики банка не включали нараховані процентні витрати.
6.19. Торговельна та інша кредиторська заборгованість
Короткострокова заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності у
наступному вигляді:
Короткострокові кредити банків (прим.6.18.)
Довгострокова частина за договором оренди
приміщення
Поточна кредиторська заборгованість:
- за товари, роботи, послуги (торгова)
- за розрахунками з бюджетом
- за розрахунками зі страхування

31 грудня 2019 р.
165 000

31 грудня 2018 р.
165 000

766

644

363 298
10 614
1 579

179 113
12 113
1 316
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- за розрахунками з оплати праці
- за одержаними авансами
Інші поточні зобов’язання
Разом

6 445

5 910

312 617
860 319

792 319
1 156 415

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги сформована Товариством
за рахунок заборгованості перед постачальниками за товари, роботи, послуги, найбільшим з
яких з яких є: НАК «Нафтогаз України» – на суму 97 417 тис. грн.
Кредиторська заборгованість відображена в звіті за собівартістю.
Інвентаризація розрахунків з кредиторами проводилась Товариством станом на
31.12.2019 року.
Інші поточні зобов’язання Товариства включають заборгованість по нарахованих відсотках,
аванси покупців, суми потенційних забов’язань з ПДВ по несплаченій на дату балансу
дебіторській заборгованості у зв’язку з касовим методом виникнення податкових забов’язань
та фінансову допомогу.
6.20. Довгострокова кредиторська заборгованість (Інші довгострокові зобов’язання )
Довгострокова кредиторська заборгованість Товариства представлена у фінансовій звітності
у наступному вигляді:

Кредити та позики:
- від пов’язаних осіб
(AZORANDE INVESTMENTS LIMITED)
Разом

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

0

1 292 593

0

1 292 593

6.21. Зобов’язання з оренди (Інші довгострокові зобов’язання )
У Товариства обліковується зобов’язання з оренди приміщення у ЕНЕРГО-ПОСТАЧ, ТОВ,
яке відображено у Звіті про фінансовий стан.
31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

Зобов’язання з оренди приміщення

911

1677

Разом

911

1677

7. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
7.1 Умовні зобов'язання.
7.1.1. Судові позови
Керівництво товариства вважає, що судові позиви, які подані кредиторами проти
підприємства є несуттєвими і підприємство не понесе істотних збитків. Відповідно, резерви
під такі очікувані кредитні збитки не створювались та відповідно у фінансовій звітності не
відображались.
7.1.2. Оподаткування
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Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на
оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене
буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на
вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий
рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова
звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть перевірятися
відповідними податковими органами протягом трьох років.
7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної
нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть
бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської
заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на
дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на
дату складання звітності не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Резерви під очікувані кредитні збитки по дебіторській заборгованості складають станом на
31 грудня 2019 року 304 663 тис. гривень.
7.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони
До переліку пов’язаних сторін, які прямо контролюють та мають долю в суб’єкті
господарювання, що надає їм значний вплив на суб’єкт господарювання належать:
Учасники Товариства:
AZORANDEINVESTMENTSLIMITED

31.12.2019, %
100

31.12.2018, %
100

100,0

100,0

Юридична адреса:GrivaDigeniPanayides Building, 2nd
floor, flat/office 3, 3030, Limassol, Cyprus.

Всього

Посадові особи, які мають вплив на прийняття управлінських рішень:
ПІБ
Кобзюк Тетяна Валеріївна

Посада
Заступник
генерального
директора з економічних питань
та фінансів
Головний бухгалтер

Пальчевська Марія Вікторівна
Інших пов’язаних сторін Товариство не має.
Операції з пов’язаними сторонами:
Пов’язана сторона

Операції

31.12.2019,
грн/долл

31.12.2018
грн/долл
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AZORANDEINVESTMENTSLIMITED

Нараховані відсотки 40 846 872,51
грн
за кредитом
1 724 500,87
долл.

Юридична
адреса:GrivaDigeniPanayides
Building, 2nd floor, flat/office 3,
Сума
3030, Limassol, Cyprus.

основного 0
боргу за кредитним
договором

398 404 474,2
/4
грн
/14 388 929,34
долл.
1 292 593 378,
92
грн
/
46 683 800,00
долл

Інших операцій з пов’язаними сторонами не було, крім виплат заробітної плати
управлінському персоналу.

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Основні фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти і
інші оборотні фінансові активи. Товариство має інші фінансові інструменти, як, наприклад,
торгова кредиторська і дебіторська заборгованість, що виникають безпосередньо в ході його
операційної діяльності. Товариству властиві кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий
ризик. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.
Загальна програма управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності та
неефективності фінансового ринку України і спрямована на зменшення його потенційного
негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Керівництво Товариства контролює
процес управління даними ризиками, а діяльність Товариства, пов'язана з фінансовими
ризиками, здійснюється згідно з відповідною політикою та процедурами. Управління
ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення. Підходи до управління кожним із цих ризиків
представлені нижче.
7.3.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими
інструментам або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Товариству
властивий кредитний ризик від операційної діяльності (насамперед, за торговою
дебіторською заборгованістю) та від фінансової діяльності, включаючи депозити в банках і
фінансових установах та інші фінансові інструменти. Фінансові інструменти, які потенційно
можуть призвести до суттєвої концентрації кредитного ризику Товариства, складаються в
основному із коштів у банку, а також торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання.
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Максимальна схильність кредитному ризику станом на 31 грудня 2019 р. представлена
балансовою вартістю кожного класу фінансових активів, та є наступною:
31 грудня 2019 р.
Торгівельна дебіторська заборгованість
482 532
Інша поточна дебіторська заборгованість
97154
Грошові кошти та їх еквіваленти
36917
Разом
616603
Кредитний ризик Товариства переважно відноситься до торгівельної дебіторської
заборгованості з клієнтами (споживачами послуг) і тому схильність до кредитного ризику у
більшій мірі залежить від особливостей кожного клієнта.
Кредитний ризик Товариства за грошовими коштами та їх еквівалентами пов'язаний з
дефолтом банків по їх зобов'язанням та обмежений сумою депозитів, грошових коштів та їх
еквівалентів, розміщених на банківських рахунках. Керівництво Товариства вважає, що
банки, в яких розміщено грошові кошти Товариства, мають мінімальну ймовірність
невиконання зобов'язань, та здійснює постійний моніторинг фінансового стану цих банків.
З метою управління кредитним ризиком за дебіторською заборгованістю на Товаристві
використовується кредитна політика щодо покупців та здійснюється постійний моніторинг
кредитоспроможності покупців. Товариство не вимагає надання застави стосовно своїх
фінансових активів.
Необхідність визнання знецінення аналізується на кожну звітну дату. Ставки резерву
встановлюються Товариством в залежності від кількості прострочених днів платежу для
клієнтів, згрупованих за різними характеристиками, зокрема, країною походження та
кредитоспроможністю покупців, та враховують історичну інформацію виконання зобов'язань
покупцями Товариства та очікувані майбутні економічні умови. Станом на 31 грудня 2019
року Товариством визнано резерв під очікувані збитки ід непогашення дебіторської
заборгованості в сумі 304663 тис. грн.
7.3.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків по
фінансових інструментах буде коливатися внаслідок змін ринкових цін. Ринкові ціни містять
у собі три типи ризику: відсотковий ризик, валютний ризик та інші цінові ризики. Ринковий
ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливанням цін на акції, відсоткових
ставок та валютних курсів. Товариство наражається на ринкові ризики у зв’язку з
інвестиціями в акції та інші фінансові інструменти.
Валютний ризик - це ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься
внаслідок змін валютних курсів. Так як Товариство володіє фінансовими інструментами,
номінованими в іноземній валюті, йому притаманний валютний ризик. Крім цього валютний
ризик обумовлено діяльністю Товариства, а саме придбанням сировини у інших країнах.
Товариство схильне до даного ризику в основному у сфері застосування іноземних валют в
операційній діяльності у взаємовідносинах із іноземними контрагентами та у фінансовій
діяльності при залученні позикових ресурсів.
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