
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНРГО"

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
зі Звітом незалежного аудитора



т.~Г

5 9 '

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ЗМІСТ

Звіт незалежного аудитора
Заява про відповідальність управлінського персоналу за складання й затвердження 
фінансової звітності
Звіт про фінансовий стан 

г і  Звіт про сукупні доходи
Звіт про рух грошових коштів 
Звіт про зміни у власному капіталі 
Примітки до фінансової звітності

щ

Я

щ

5*

%

3

4  

*  

т  

* *  

R

і

9-29

ГМ 
тг 

VD 
00



Nexia
DK

ТОВ "Аудиторська компанія "ДК-Україна“ 
Номер реєстрації 3150 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

Львів 79013, вул. Єфремова 32а, поверх 3, тел./факс: + 380 32 298 85 40 
Київ 04112, вул. Сікорського 8, офіс 39, тел./факс: + 380 44 233 64 64 

audit@nexia.dk.ua, www.nexia.dk.ua,www.nexia.com

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Власникам та управлінському персоналу Львівського комунального підприємства "Залізничнетеплоенерго"

Ми провели аудит фінансової звітності Львівського комунального підприємства "Залізничнетеплоенерго" 
("Компанія"), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року та звіту про сукупний дохід, звіту 
про рух грошових коштів, звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток 
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" 
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах, фінансовий стан 
Компанії на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України ("П(с)БО"), та відповідає вимогам 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р №996-XIV щодо 
складання фінансової звітності в редакції, чинній на дату її подання.

Основа для думки із застереженням

Компанія не зберігає первинні документи, що стосуються формування вартості основних засобів включно до 2007 
року та статутного капіталу включно до 2006 року. Залишкова вартість таких основних засобів без урахування 
вартості їх реконструкцій та модернізацій станом на 31.12.2018р. становить 13 109тис.грн. (на 31.12.2017р.: 
17 188тис.грн.) та статутного капіталу на 31.12.2018р. -  20 258тис.грн. (на 31.12.2017р.: 20 258тис.грн.).

Компанія не проводить перевірку основних засобів на ознаки знецінення, що є відхиленням від 
П(с)БО 28 "Зменшення корисності активів".

Ми не могли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях вартості основних засобів та статутного капіталу, 
а також їх елементів, що входять до складу звіту про сукупні доходи та звіту про зміни у власному капіталі.

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 Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних 
стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні для 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.

Суттєва невизначеність щодо безперервності діяльності

Не змінюючи нашої думки, звертаємо увагу на той факт, що протягом тривалого періоду фінансовий результат 
діяльності Компанії є негативним, через що Компанія отримує фінансову підтримку від місцевих органів влади. Цей 
фактор вказує на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під сумнів здатність Компанії безперервно 
продовжувати свою діяльність у разі відсутності фінансової підтримки у майбутньому. Висловлюючи нашу думку, 
ми не брали до уваги це питання.

Інша інформація

Управлінський персонал Компанії, несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 
інформації, яка міститься в Річному звіті про управління Компанії, який не повинен містити фінансової звітності та 
нашого звіту щодо неї. Очікується, що Річний звіт про управління Компанія готуватиме вже після дати цього звіту. 
Наша думка із застереженням щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

Я  Fo r u m  o f  F ir m s

© 2019 Nexia International Limited. Всі права захищені.
Nexia International e провідною всесвітньою мережею незалежних аудиторських і консалтингових компаній, що надає повний спектр аудиторських, бухгалтерських, податкових та консультаційних послуг. 
Nexia International є  торговою назвою Nexia International Limited, що зареєстрована на Острові Мен. Реєстраційний номер компанії - 53513С. Адреса реєстраційної установи: 1st floor. Sixty Circular Road, Douglas, 
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У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, 
зазначеною вище, 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 

1^2 суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації яку, як очікуємо, ми отримаємо після дати цього

—  аудиторського звіту, ми дійдемо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми будемо зобов'язані
повідомити про цей факт тих, кого наділено найвищими повноваженнями.

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

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності фінансової 
звітності відповідно до П(с)БО 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 Компанії 
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 Компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

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

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 всього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 
помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські 
докази, що є достатніми та належними для використання їх як основи для висловлення нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 
оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських 
процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю Компанії;
• 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, 
доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму аудиторському звіті до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються

1 на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого аудиторського звіту. Тим не менш, майбутні події або умови 
можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;

2 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а 
також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти 
достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час
j  проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього

контролю, виявлені нами під час аудиту.
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Ключовим партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є: Роман Білик.

Full Service Accountancy Firm of the Year in Ukraine 
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА СКЛАДАННЯ Й 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Нижченаведена заява, яку необхідно розглядати разом з описом обов'язків незалежного аудитора, що містяться у 
вищенаведеному Звіті незалежного аудитора, зроблена з метою розмежування відповідальності управлінського 
персоналу Львівського комунального підприємства "Залізничнетеплоенерго" (надалі -  "Компанія") і зазначеного 
незалежного аудитора, стосовно фінансової звітності Компанії.

Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що відображає 
достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року, її фінансові результати та 
рух грошових коштів за рік, що закінчився на 31 грудня 2018 року, та порівняльні дані за попередній звітний 
період, у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України ("П(с)БО").

У процесі підготовки фінансової звітності управлінський персонал Компанії відповідає за:

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

Керівництво також несе відповідальність за:

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

Фінансова звітність Компанії станом на 31 грудня 2018 року була затверджена її керівництвом 31 травня 
2019 року.

Головний бухгалтер / Бик Л.Й.
(Посада / П.І.Б.)



Додаток 1

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго"___________________ за ЄДРПОУ
Територія Львівська _________________________________________ за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство__________________за КОПФГ
Вид економічної діяльності постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря_________ за КВЕД
Середня кількість працівників 1 ___________________________ 388
Адреса, телефон вулиця С.Петлюри, буд.4а, м. Львів, ЛЬВІВСЬКА обл., 79034_______________________
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 2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД | 1801001

Актив Код
рядка

На початок звітного 
періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 24 942 24 966
первісна вартість 1001 24 942 24 966
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 149 15 887
Основні засоби 1010 56 988 56 146

первісна вартість 1011 135 694 144 988
знос 1012 (78 706) (88 842)

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
знос інвестиційної нерухомості 1017

Довгострокові біологічні активи 1020 - ■ -
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022

Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 525 525
Відстрочені податкові активи 1045 -
Г удвіл 1050 -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1030 -
Усього за розділом І 1095 90 604 97 524

II. Оборотні активи
Запаси 1100 6 408 15 968

Виробничі запаси 1101 6 400 15 968
Незавершене виробництво 1102 -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - ■ -

Поточні біологічні активи 1110 -
Депозити перестрахування 1115 -
Векселі одержані 1120 -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 93 661 87 941
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 606 2 941

з бюджетом 1135 2 556 6 299
у тому числі з податку на прибуток 1136

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх 1145 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 773 773
Поточні фінансові інвестиції 11Є0
Гроші та їх еквіваленти 1165 6 831 8 614

Готівка 1166 -
Рахунки в банках 1167 5 498 6 897

Витрати майбутніх періодів 1170 - 31
Частка перєстраховика у страхових резервах 1180 -

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань 1181 -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
резервах незароблених премій 1183 -
інших страхових резервах 1184 -

Інші оборотні активи 1190 17 752 25 282
Усього за розділом II 1195 128 587 147 849

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - ■
Баланс 1300 219 191 245 373

КОДИ 
20191 01 | Т 

20784943 
4610136300 

150 
35.30



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 5” 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 104 288 135 280
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 -
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410 ЗО 861 29 774

Емісійний дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 -

Резервний капітал 1415 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (34 432) (84 458)
Неоплачений капітал 1425 (2 707) (2 707)
Вилучений капітал 1430
Інші резерви 1435 -
Усього за розділом І 1495 98 010 77 889

II. Довгострокові зобов'язання І забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 .
Пенсійні зобов'язання 1505 -
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 1 474 1 388
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -

Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - - .

у тому числі: 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 -
інші страхові резерви 1534 -■ -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 1 474 1 388

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 _
Векселі видані 1605 -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610 -

товари, роботи, послуги 1615 101 444 148 470
розрахунками з бюджетом 1620 339 91
у тому числі з податку на прибуток 1621 -
розрахунками зі страхування 1625 -
розрахунками з оплати праці 1630 962 626

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 142 273
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 1 017 1 491
Доходи майбутніх періодів 1665 -
Відстрочені комісійні доходи від лерестраховиків 1670 - ■
Інші поточні зобов'язання 1690 15 803 15145
Усього за розділом III 1695 119 707 166 096

IV. Зобов'язання, по6*йзаНі з необоротними активами, 1700 -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800

Баланс /ГЩ /  ---- 1900 219 191 245 373
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Керівник

Головний бухгалтер

1 Визначається в порядку, (

/ Камінський В. М. /

/БикЛ. Й./

л виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до фінансовоГ 
звітності"

ко д рг—
Дата(рік, місяць, число) 2019 |01| 1 

Підприємство Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго" за ЄДРПОУ 20784943
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД| 1801003 |
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року1 2 ' ■ ; ............ ...... 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 339 760 350 780
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

Премії підписані, валова сума 2011 - -

Премії', передані у перестрахування 2012 - -

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (386 802) (361 008)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
прибуток

2090

збиток 2095 (47 042) (10 228)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 ■. - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -
Інші операційні доходи 2120 5 775 11 035
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 2121 ' - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 2123 -
Адміністративні витрати 2130 (7 232) (5 297)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (2 288) (5 269)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 2181 - -
витрат від первісного визнання оюлогічних активів і 
сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності
прибуток

2190 _
збиток 2195 (50 787) (9 759)
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 - -
Інші доходи 2240 1 070 1 128
Дохід від благодійної допомоги 2241 -■ -
Фінансові витрати 2250 (309) (270)
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток 2295 (50 026) (8 901)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350
_ .

збиток 2355 (50 026) (8 901)

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 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 (50 026) (8 901)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 336 745 319 738
Витрати на оплату праці 2505 35 266 27 001
Відрахування на соціальні заходи 2510 7 491 5 759
Амортизація 2515 10411 9 783
Інші операційні витрати 2520 6 409 9 293
Разом 2550 396 322 371 574

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на од^у-простуакцію 2610 - -

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одн'у<іросту 2615 - -
Дивіденди на одну просту іи<ЦІю ' (2650^ -

Керівник

Головний бухгалтер

-1 У\

ш І Камінський В. М. / 

/БикЛ. Й. /
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Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
"Підприємство " Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго"_____________за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2018 р.

Форма №3 за ДКУД | 1801004

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року
;і ' " "  ----- 3----------------

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 298 667 240 721
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 115016 148 545
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 115016 148 545

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 4 983 177
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 387 182
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 15 102
Надходження від операційної оренди 3040 4 026 3 056
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 736 814
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (387 724) (349 592)
Праці 3105 (29 198) (22 026)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (9 451) (5 864)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (14 181) (10 056)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116
Витрачання на сплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 (5 415) (4 282)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (8 766) (5 774)
Витрачання на оплату авансів 3135
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (47) (46)
Витрачання на оплату цільових внесків 3145
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190 (2 772) (2 633)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (19 543) 3 380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 (9 666) (14 191)

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 .
дивідендів 3220 - - ■

Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255
необоротних активів 

Виплати за деривативами
3260
3270

Витрачання на надання позик 3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 3280
Інші платежі 3290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (9 666) (14 191)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

коди
201910Ц 1 
20784943



Власного капіталу 3300 ЗО 992 14 895
Отримання позик 3305 -
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355
Витрачання на сплату відсотків 3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 3375
Інші платежі 3390
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 ЗО 992 14 895
Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 783 4 084
Залишок K ou rffe  на початок року і NS. 3405 6 831 2 747
Вплив змінгі валютних курсів нд запиш^к коштів г 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 8 614 6 831

KeDiBHWC-S?! \ \ Щ  j "  ■„|| ----- / Кам інський В.М. /

ГоловнйибйХгалтео / Б и к Л . Й. /



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 
"Загальні вимоги до ф інансової звітності"

коди
Дата (рік, місяць, число)

Підприємстві Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго" ЄДРПОУ
1 (н ай м ен у ван н я ;

Звіт про власний капітал 
за 2017 р.

"zora- ГОТІ 01
20784943

Ф о р м а  № 4 Код за ДКУД чаиіииь

Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний

(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий

капітал

Резерв
ний

капітал

пвриліи-
ділений
прибуток
(непокри

тий

Неопла-
чений

капітал

Вилу
чений

капітал
Всього

І 3 4 5 6 8 9 10оалишик 
на початок року 4000 104 288 - ЗО 861 (34 432) (2 707) 98 010
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
икориговании залишок 
на початок року 4095 104 288 - ЗО 861 (34 432) (2 707) 98 010

Чистий прибуток (збиток) 4100 (50 026) (50 026)
Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110

Дооцінка (уцінка) 4111
Дооцінка (уцінка) 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 4200
спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до 

резервного капіталу 4210

Сума чистого прибутку, на- 4215
Сума чистого прибутку на 4220
Сума чистого прибутку на 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 30 992 (ЗО 992)
Погашення заборгованості 
з капіталу 4245 ЗО 992 ЗО 992
Вилучення капіталу :
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270

Вилучення частки в капіталі 4275
.зменшенндовмінаодної 
вартортГакцій . ' 4280

і н щ ґ з м ін и  в капіталі 4290 (1 087) (1 087)
Придбання (продаж) N \4291
разом змін р капіталі у 4295
Залишок на кінець року 4300 135 200, 29 774 (84 458) (2 707) 77 889

І
I
ї
*

.

Щ

а

І

а

І Камінський В.М. / 

/ БикЛ. И. /
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Підприємство Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго" 
Територія ЛЬВІВСЬКА

Орган державного управління _________________________________________
Комунальне підприємствоОрганізаційно-правова форма господарювання 

Вид економічної діяльності постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ 

_  за КОАТУУ
за СПОДУ

_______  за ОПФГ
за КВЕД

2019
КОДИг і г Г о Г

20784943
4610136300

150
35.30

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 29 листопада 2000 p. N 302 
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності 

за 2018 р. Форма N 5 Код за ДКУД | 1801008

Групи нематеріальних 
активів

Код
ряд
ка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, 
уцінка -) Вибуло за рік

Нараховано 
амортизації за рік

Втрати 
від змен 
шення 
корис
ності 
за рік

Інші зміни за рік Залишок на кінець року

первісна
(переоцінена)

вартість

накопичена
амортизація

первісної
(переоціненої)

вартості

накопиченої 
аморти- зації

первісна 
(переоціне
на) вартість

накопи
чена

аморти
зація

первісної
(переоціне

ної)
вартості

накопи
ченої

аморти
зації

первісна 
(переоціне 
на) вартість

накопичена
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права користування
природними
ресурсами

010 24 942 - 37 - - (13) - - - - 24 966 -

Права користування 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні 030 - - - - - - - - - - - . - - •
Права на об'єкти про- 040 - - . - - - -• - - - - - -
Авторське право та 050 ■ - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - -• - - - -
Інші нематеріальні 070 - - - - - - - -■ • - - -
Разом 080 24 942 - 37 - ■ - (13) - - - і - 24 966 -
Гудвіл 090 - - - - - - - - - - -
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

тіст
тіст

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
З рядка 080 графа 15 опи

(081)
(082)
(083)
(084)
(085)
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II. Основні засоби

Групи основних 
засобів

Код
ряд
ка

Залишок на початок року

Надій- шло 
за рік

Переоцінка 
(дооцінка +, 

уцінка -)
Вибуло за рік

Нарахова
но

амортизації 
за рік

Втрати 
від змен 
шення 
корис
ності

Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі

первісна
(переоцінена)

вартість
ЗНОС

первіс
ної (пе
реоці
неної) 

вартості

зносу
первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос первіс
ної (пе
реоці
неної) 

вартості

зносу
первісна
(пере

оцінена)
вартість

знос

одержані за 
фінансовою 

орендою

передані в 
оперативну оренду

первісна
(переоці

нена)
вартість

знос

первісна
(пере-

оцінена)варт
ість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - • - - - - - - - - - - - - -
Інвестиційна 105 - - - - - - - . - - - - - - -
Капітальні витрати на 110 - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та 120 72 844 41 959 6 207 - - 23 21 4 570 - 79 028 46 508 - - -
Машини та 130 57 040 32 704 3 042 - - 238 210 5 224 - 59 844 37 718 - - -
Транспортні засоби 140 3 688 2 661 - - 2 2 145 - 3 686 2 804 - - -
Інструменти, при- 150 1 392 779 168 - - 49 32 146 - 1 511 893 - - -
Тварини 160 . - - - - - - - • - - - г - - - -
Багаторічні 170 - - - - - - - - - - - - - -
Інші основні засоби 180 128 127 - - 2 2 1 - - - 126 126 - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - - - - ■ - - - . - - - -
Малоцінні необоротні 200 602 476 222 - - 31 8 325 - - 793 793 - - -
Тимчасові (нети- 210 - - - - - - - - - - - - - . - - -
Природні ресурси 220 - - - - - - - - - - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - - - - - - - . - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - - - - - - - - - - -
Інші необоротні 250 - - - - - - - - - - - ■- . - -■ -
Разом 260 135 694 78 706 9 639 - 345 275 10411 - 144 988 88 842 - - -
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)

вартість оформлених у заставу основних засобів
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів 
вартість основних засобів, призначених для продажу
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій 
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

З рядка 260 графа 8 

З рядка 260 графа 5

(2
62
)
(263) "
(264) ‘  
(2641)_
(265) 
(2651)
(266) "
(267) "
(268) 
(269) “

15 373



III. Капітальні Інвестиції

Найменування показника Код
рядка За рік На кінець року

1 2 3 4
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 23 531 15 887
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 213 -
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 -
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -

Інші 330 - -  •

Разом 340 9 675 15 887

З рядка 340 гр: 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342)

IV. Фінансові Інвестиції

Найменування показника Код
рядка За рік На кінець року

довгострокові поточні
1 2 3 4 5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350 - ■ •-
дочірні підприємства 360 - - -
спільну ДІЯЛЬНІСТЬ 370 - - -
Б. Інші фінансові Інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції 390 ■ - . - ' -
облігації 400 - - -
ІНШІ 410 -- - .
Разом (розд. А  + розд. Б) 420 - - -

З рядка 1035 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

З рядка 1160 графа 4 Балансу 
(Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю 
за справедливою вартістю 
за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені: 
за собівартістю 
за справедливою вартістю 
за амортизованою собівартістю

(421)
(422)
(423)

(424)
(425)
(426)



Найменування показника Код
рядка Доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи І витрати
Операційна оренда активів 440 4 018 -
Операційна курсова різниця 450 - ■ -
Реалізація інших оборотних активів 460 192 192
Штрафи, пені, неустойки 470 295
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціальнокультур- ного призначення 480 - -
Інші операційні доходи і витрати 490 1 565 1 801
у тому числі: 

відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X -
непродуктивні витрати і втрати 492 X -

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 -
спільну ДІЯЛЬНІСТЬ 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 X
Проценти 540 X -
Фінансова оренда активів 550 - *
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 -
Неопераційна курсова різниця 600 - -
Безоплатно одержані активи 610 1 070 X
Списання необоротних активів 620 X -
Інші доходи і витрати 630 -

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) -___________ %

З рядків 540-560 графа 4 Фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код
рядка На кінець року

1 2 3
Готівка 640 -
Поточний рахунок банку 650 6 897
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 1 717
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 8 614

З рядка 1090 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -
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Види забезпечень і резервів Код рядка
Залишок на початок 

року

Збільшення за звітний рік

Використано у 
звітному році

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році

Сума очікуваного 
відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 
врахована при 
оцінці забез

печення

Залишок на кінець року
нараховано (створено)

додаткові
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 1 017 3 183 - (2 709) - 1 491

Забезпечення наступних витрат на додаткове 720 - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконання 730 - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на 740 - - - - - -

Забезпечення наступних витрат на виконан ня 750 - - - - - -

760 - - - - - . -

770 - - - - • -

Резерв сумнівних боргів 775 4 095 - - (143) - 3 952

Разом 780 5 112 3 183 (2 709) (143) - 5 443

VIII. Запаси

Найменування показника
Код

рядка
Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої 
вартості реалізації*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина і матеріали 800 14 629 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - -

Паливо 820 332 - -

Та ра і тарні матеріали 830 - -  ' -

Будівельні матеріали 840 - - -

Запасні частини 850 790 - ' -

М атеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -

Поточні біологічні активи 870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 217 - -

Незавершене виробництво 890 - - -

Готова продукція 900 - - -

Товари 910 - - -

Разом 920 15 968 - -

З рядка 920 ф а ф а  3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації 
переданих у переробку 

оф орм лених в заставу 
переданих на комісію 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
З рядка 1200 графа 4 Балансу Балансу запаси, призначені д л я  продажу
(Звіту про фінансовий стан)

* визначається за п. 28 Положення (стан дарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

(921)

(922)
(923)
(924)
(925)

(926)

I
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IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника Код рядка Всього на кінець року в т, ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 87 941 84 592 1 074 2 275
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 773 329 6 438

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952)

_____________________________________X. Нестачі І втрати від псування цінностей_________________________________

Найменування показника
Код

рядка Сума

1 2 3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не 980 -

XI. Будівельні контракти

Найменування показника
Код

рядка Сума

•І 2 3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року: -

валова замовників 1120 -
валова замовникам 1130 -
з авансів отриманих 1140 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними 
контрактами

1160 -

XII. Податок на прибуток

Найменування показника
Код

рядка Сума
1 і 3

Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи: 1220 і '

на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов'язання: 1230 -

на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240
у тому числі: 

поточний податок на прибуток
1241

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1243

Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі: 

поточний податок на прибуток
1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 1253



т  т  '■ '■ га '■ '■ Ш-ІШ  ЧИ -ill 421 ill 111 - l i t  4Л лш лш ЧЛ ЧЛ ЧЛ

Додаток
до Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"

Податкові різниці
(пункт 3 розділу III)

/__—.... ......
1 2 3 4 5

Податкові різниці щодо доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - X • •- X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів - . X - X
Податкові різниці щодо інших доходів - X - X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукцїї (товарів, робіт, послуг) X - X -
Податкові різниці щодо інших операційних витрат X - X -
Податкові різниці щодо інших витрат X X -
Разом - - - -

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку
Назва показника

1 2 3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування - -
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць - -
Податковий прибуток (збиток) - . -
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Найменування показника Код
рядка Сума

1 2 3
Нараховано за звітний рік 1300 10411
Використано за рік - усього 1310
в тому числі на: 1311 ■ -

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -
з них машини та обладнання 1313 ■ -
придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - .

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316 -
1317 -
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XIV. Біологічні активи
Групи біологічних 

активів
Код
ряд
ка

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю

залишок на початок року надійш ло 
за рік

вибуло за рік нараховано 
аморти

зації за рік

втрати
від

зменш
ення

корисн

вигоди
Від

віднов
лення

корисно

залишок на кінець залишок
на

початок
року

надійш 
ло за 
рік

зміни 
вартості 
за рік

вибуло за 
рік

залишок на кінець 
рокупервісна

вартість
накопи

чена амор
тизація

первісна
вартість

накопи
чена амор

тизація

первісна
вартість

накопи
чена амор

тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові 1410 - - - - - • - - - - ' - - - - -
в тому числі:
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - ■ - * - - - г
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні 1413 - . - - . - - . - - - - - - - - - -

1414 - - - • - - - - - - - - - -
інші довгострокові 1415 - - - - . - - - - - - - ■ - - - -
Поточні біологічні 1420 - X - - ■ X X - - - X - - - •- ■
в тому числі:
тварини на вирощу- 1421 - X - - X X - - - X - - - - -
біологічні активи в 
стані біологічних 
перетворень (крім 
тварин на вирощуван 
ні та відгодівлі)

1422 - X - - X X - •- - X - - • - -

1423 - X - - X X - - X - - - - ' -
інші поточні біологічні 1424 X - - X X - - - X - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 
З рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) 
(1432 _

(1433)
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

16. Інформація про Компанію та основні напрямки її діяльності

Львівське комунальне підприємство "Залізничнетеплоенерго" (далі -  "Компанія") створене відповідно до ухвали 
Львівської міської ради від 21.01.1999 №118 "Про прийняття у власність територіальної громади м. Львова цілісних 
майнових комплексів ЛОКП "Львівтеплоенерго" та ДКПТМ Залізничного району м.Львова". Підпорядковане 
Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, відповідно до діючої структури 
Львівської міської ради, що затверджено ухвалою сесії міської ради №1467 від 09.02.2017 "Про затвердження 
переліку львівських комунальних підприємств у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь".

Основною діяльністю Компанії є виробництво та реалізація теплової енергії. Компанія також надає послуги з 
підкачки води, оренди та ремонту теплових мереж.

Юридична адреса і місцезнаходження Компанії: вул. С. Петлюри, 4а, м. Львів, Україна, 79054.

Середньооблікова чисельність працівників у Компанії станом на 31.12.2018 -  388 осіб (31.12.2017: 392 особи).

17. Умови функціонування Компанії в Україні

Українській економіці, як і раніше, притаманні ознаки та ризики ринку, що розвивається. Такі особливості 
включають, 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. На українську економіку впливають 
ринкові коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Як наслідок, операціям в Україні 
властиві ризики, не типові для країн із розвинутою економікою.

В останні роки Україна перебуває під впливом політичних та економічних потрясінь. Автономна Республіка Крим 
була фактично анексована Російською Федерацією. У 2018 році збройний конфлікт із сепаратистами продовжував 
тривати у частині Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання інфляції, девальвації 
національної валюти щодо основних іноземних валют, зниження ВВП, погіршення ліквідності та стабільності 
фінансових ринків.

У 2018 році річний індекс інфляції становив 9,8% (в 2017: 13,7%). Українська економіка продовжує відновлюватися 
після економічної та політичної кризи попередніх років, що призвело до зростання реального ВВП близько 3,3% 
(2017: 2,5%) і стабілізації національної валюти. З точки зору торгівлі, економіка демонструвала переорієнтацію на 
ринок Європейського Союзу ("ЄС"), який був результатом підписаної Угоди про асоціацію з ЄС у січні 2016 року, яка 
створила Глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі ("ГВЗВТ"). Згідно з цією угодою, Україна взяла на себе 
зобов'язання гармонізувати свої національні правила, норми та стандарти торгівлі з ЄС, поступово знижувати 
імпортні мита на товари, що походять з держав-членів ЄС, та скасувати митні збори на експорт протягом 10-ти 
річного перехідного періоду. Впровадження ГВЗВТ розпочалося 1 січня 2017 року.

Стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, значною мірою, від ефективності здійснюваних 
Українським Урядом та НБУ заходів. Наразі, подальший розвиток економічних та політичних подій, залежить, у 
більшій мірі, від успіху українського уряду, на даний час тяжко передбачити економічний чи політичний розвиток 
країни.

Фінансова звітність відображає поточну оцінку провідним управлінським персоналом потенційного впливу 
економічної ситуації в Україні на діяльність і фінансовий стан Компанії. Подальші зміни економічної ситуації в країні 
можуть суттєво відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.

18. Основні положення облікової політики 

Загальна інформація

Дана фінансова звітність була складена згідно Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України 
("П(с)БО"), які були затверджені Міністерством фінансів України та зареєстровані Міністерством юстиції України і 
діяли на звітну дату цієї фінансової звітності.

Фінансова звітність складена у національній валюті України -  українській гривні. Суми наведені в тисячах гривень 
(тис. грн.), якщо не зазначено інше.

При складанні фінансової звітності Компанія керується наступними основними принципами обліку:
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Нематеріальні активи

Нематеріальні активи згідно п.11-18 П(с)БО 8 "Нематеріальні активи" зараховуються на баланс за первісною 
вартістю. При придбанні (створенні) нематеріального активу наказом керівника Компанії визначається строк його 
корисного використання, та класифікація.

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов'язаних із удосконаленням цих 
нематеріальних активів і підвищенням їх можливостей та строку використання, що сприятиме збільшенню первісно 
очікуваних майбутніх економічних вигід.

Нематеріальні активи в бухгалтерському обліку відображаються на рахунку 12 згідно П(с)БО 8 "Нематеріальні 
активи" та робочим планом рахунків Компанії.

Амортизація (знос) нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом, за яким річна сума амортизації 
визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання.

Списання нематеріальних активів проводять на підставі акту про списання майна, погодженого органом управління, 
якому підпорядковується суб'єкт господарювання.

Фінансовий результат при вибутті нематеріальних активів в бухгалтерському обліку визначається як різниця між 
доходом від їх вибуття (за вирахуванням непрямих податків і витрат, пов'язаних з вибуттям) та їх залишковою 
вартістю.

Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду зі 
збільшенням суми накопиченої амортизації об'єкта нематеріальних активів.

Основні засоби

Основними засобами згідно з п.4 П(с)БО 7 "Основні засоби" визнаються матеріальні активи підприємства, які 
утримуються з метою використання в процесі виробництва або надання послуг чи для здійснення адміністративних
і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання більше одного року, а вартість понад 
2500,00 грн.

Матеріальні активи вартістю до 2500,00 грн. та очікуваним строком корисного використання (експлуатації) більше 
одного року визнаються у складі малоцінних необоротних матеріальних активів (далі МНМА).

Основні засоби класифікуються та обліковуються на рахунку 10, малоцінні необоротні матеріальні активи на рахунку
11 згідно з П(с)БО 7 "Основні засоби" та робочим Планом рахунків Компанії.

Одиницею обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів є окремий інвентарний об'єкт.

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю, станом на звітну дату відображаються в звіті за первісною 
вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та втрат від їх зменшення корисності.

Амортизацію основних засобів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) Компанія нараховує із 
застосуванням прямолінійного методу щомісячно протягом передбачуваного строку корисного використання, але 
не більше, ніж:

Норми амортизації застосовуються до вартості, що амортизується, яка розраховується як різниця між первісною та 
ліквідаційною вартістю об'єкта. Ліквідаційну вартість встановлює комісія під час введення основного засобу в 
експлуатацію.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів здійснюється в першому місяці використання об'єкта в 
розмірі 100 процентів його вартості.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єктів основних 
засобів і призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудування, 
дообладнання, консервації та інших причин на підставі наказу).

Ремонти основних засобів, що здійснюються для підтримання об'єктів у робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигід від його використання, відображаються у бухгалтерському обліку, як 
витрати періоду й обліковувати на рахунках витрат діяльності в повному обсязі.

Кількість місяців
Будинки, споруди та передавальні пристрої 
Машини та обладнання 
Транспортні засоби 
Інструменти, прилади та інвентар 
Інші основні засоби

600
240
120
96

144
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Суми витрат (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, накладні витрати), 
пов'язані з поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, 
реконструкція, тощо), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід, відносяться на рахунок 
15 "Капітальні інвестиції" з подальшим збільшенням первісної вартості основних засобів після вводу в експлуатацію.

Списання основних засобів та МНМА проводиться на підставі акту про списання майна, погодженого, органом 
управління, якому підпорядковується суб'єкт господарювання.

При ліквідації та списанні основних засобів та МНМА, Компанія керується ухвалою Львівської міської ради від 
12.07.2012р. №1595 "Про затвердження положення про порядок списання майна, яке належить до комунальної 

^  власності територіальної громади Львова".

-і Списання повністю з амортизованих основних фондів (засобів) суб'єктів господарювання, первісна вартість яких
становить до 5000,00 грн. списується з дозволу керівника суб'єкта господарювання без оформлення додаткового 

_[ дозволу міської ради або виконавчого комітету.

Незавершені капітальні інвестиції

?  Об'єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва, капіталізуються як окремий елемент необоротних
активів. При завершенні будівництва вартість об'єкта переноситься до відповідної групи основних засобів. Знос на 

■  об'єкти незавершених капітальних інвестицій не нараховується.

_ ЗапасиІ
Придбані (отримані) запаси на баланс Компанії зараховуються згідно п.8-15 П(с)БО 9 "Запаси" за первісною 

g  вартістю, виготовлені власними силами запаси відображаються в балансі згідно з п.11-16 П(с)БО 16 "Витрати" за
виробничою собівартістю.

Не включаються до первісної вартості запасів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені 
(встановлені):

8  -понаднормативні втрати і нестачі запасів;

-проценти за користування позиками;

-інші витрати, які не пов'язані з придбанням запасів.

Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей здійснюється відповідно до номенклатурних груп.

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"_________

S

.

■

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

При відпуску запасів у виробництво та іншому вибутті, їх оцінка здійснюється за методом собівартості перших за 
часом надходження запасів (ФІФО).

За результатами інвентаризації запаси, які визначені такими, що не принесуть економічних вигід у майбутньому, 
вважаються неліквідами і списуються в бухгалтерському обліку або продаються за ціною можливої реалізації.

Запаси на дату балансу відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною 
вартістю або чистою вартістю реалізації.

При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів, що використовуються терміном не 
більше одного року або нормального операційного циклу і обліковується на рахунку 22 "Малоцінні та 
швидкозношувані предмети", із вартістю до 100 грн. виключаються зі складу активів (списуються з балансу) на 
рахунки обліку витрат.

З метою забезпечення МШП відповідальними особами, організовується оперативний кількісний облік таких 
предметів за місцями експлуатації і відповідальними (підзвітними) особами протягом строку їх фактичного 
використання. З оперативного обліку малоцінні та швидкозношувані предмети, які вийшли з ладу, списуються 
відповідно до актів, складених комісією та затверджених керівником Компанії.

Облік спецодягу, виданого в підзвіт працівникам Компанії, здійснюється протягом усього строку його використання. 
Списання до закінчення встановлених строків використання здійснюється на підставі актів про непридатність 
спецодягу.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх 
економічних вигід та її можливо достовірно визначити.
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Поточна дебіторська заборгованість за роботи, послуги, продукцію, товари відображається за чистою реалізаційною 
вартістю окремо за кожним дебітором, а також за класифікаційними групами.

Класифікація дебіторської заборгованості здійснюється групуванням дебіторської заборгованості за строками її 
непогашення в такому порядку:

1 група -  з 1 по ЗО день з дати виникнення;

2 група -  з 31 по 90 день з дати виникнення;

3 група -  з 91 дня до 1 року з дати виникнення;

4 група -  1 рік і більше з дати виникнення.

Враховуючи особливості практики розрахунків з дебіторами та з метою забезпечення збору платежів за послуги, 
недопущення безнадійної дебіторської заборгованості по терміну позовної давності встановлюється наступне:

1) якщо при погашенні дебіторської заборгованості боржником в первинних платіжних документах не зазначено 
рахунок або термін, за який відбувається погашення заборгованості, платежі чи інші форми розрахунків 
зараховуються в оплату заборгованості у міру виникнення в хронологічній послідовності;

2) в рахунок, що виставляється споживачам - юридичним особам включається реквізит (графа) "Борг попереднього 
періоду";

3) безнадійна заборгованість відображається по статті "Інші операційні витрати" в звіті про фінансові результати;

Для визначення величини чистої реалізаційної вартості дебіторської заборгованості, пов'язаної з реалізацією 
продукції, товарів, робіт, послуг, на дату балансу створюється резерв сумнівних боргів за методом абсолютної суми 
сумнівної заборгованості, такий резерв обліковується на рахунку 38.

На кожну річну дату балансу сума резерву переглядається, і якщо виникають різниці, то вони списуються на інші 
операційні витрати, або на інші операційні доходи.

Забезпечення на виплату відпусток

Забезпечення на виплату відпусток працівникам є поточним зобов'язанням та розкривається у рядку 710 
"Забезпечення на виплату відпусток працівникам" розділу VII "Забезпечення і резерви" приміток до фінансової 
звітності. Забезпечення на виплату відпусток нараховується виходячи з фактичної кількості відпрацьованих днів та 
середньоденної заробітної плати працівників.

Доходи та цільове фінансування

Виручка (дохід) признається в тому випадку, коли існує ймовірність, що економічні вигоди будуть надходити 
Компанії і якщо дохід можна достовірно визначити на підставі принципу нарахування й відповідності.

Облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового 
призначення, включаючи цільове фінансування і цільові надходження, здійснюється відповідно до п.16-19 П(с)БО 
15 "Дохід".

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як дотації, асигнування з бюджету та 
позабюджетних фондів на реалізацію певних заходів (охорона природи, капітальні інвестиції-) тощо.

Аналітичний облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень та витрат Компанії здійснюється за їх 
призначенням (об'єктами фінансування) та джерелами надходжень та обліковується на балансовому рахунку 48.

До складу доходів майбутніх періодів включаються суми доходів, отриманих протягом поточного або попередніх 
звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів і які відображаються на рахунку 69.

Доходи включаються до складу звіту про фінансові результати на підставі принципів нарахування та відповідності 
і відображаються в бухгалтерському обліку та фінансових звітах тих періодів, до яких вони відносяться.

Порядок визначення моменту визнання і бухгалтерського обліку доходів від цільового фінансування регулюється в 
залежності від того, для яких цілей надходить фінансування.

Дохід Компанії складається із доходів від основної операційної діяльності, іншої операційної діяльності та інших 
доходів:

Доходи від основної операційної діяльності включають:

- виробництво теплової енергії місцевими тепловими мережами;
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

- постачання теплової енергії;

- транспортування теплової енергії;

- надання послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води;

Доходи від іншої операційної діяльності включають:

- одержані субвенції;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- оптова торгівля відходами та брухтом (реалізація металобрухту);

- доходи від інших допоміжних комерційних послуг;

- інші доходи від реалізації оборотних активів, передбачених статутною діяльністю Компанії;

- інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Статті інших доходів звичайної діяльності складаються з доходів від:

- відсотків отриманих;

- нарахування пені і штрафів;

- списання основних засобів(залишкова вартість);

- реалізації інших активів Компанії;

- дохід від безоплатно отриманих основних засобів;

Фінансовий результат діяльності Компанії визначається щоквартально.

Витрати

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони 
здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того 
звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Класифікація витрат на виробництво робіт (послуг) проводиться відповідно П(с)БО 16 "Витрати", а також відповідно 
до постанови КМУ від 01.06.2011р. №584 "Про затвердження порядку ведення окремого обліку доходів та витрат 
на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії11 та нормативно- 
правових актів, що регламентують особливості формування витрат на підприємствах комунального господарства.

Для обліку витрат застосовуються рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

В бухгалтерському обліку ведеться окремий облік витрат за ліцензованими (ЛВД) по рахунку 23000 -  виробництво, 
23001 - транспортування, 23002 -  постачання та іншими видами діяльності.

Витрати допоміжних підрозділів обліковувати на рахунках 231, 232, 236, 237, 238. Витрати допоміжних підрозділів 
відносяться до кожного виду діяльності згідно з затвердженою Методикою порядку розподілу витрат за видами 
діяльності.

Заробітна плата нараховується відповідно до колективного договору.

Адміністративні витрати обліковуються на рахунку 92.

Оподаткування

Податок на прибуток обліковується і подається у звітності відповідно до П(с)БО 17 "Податок на прибуток". Витрати
з податку на прибуток включають поточний і відстрочений податок. Активи з відстроченого оподаткування 
визнаються лише у випадках, коли існує вірогідність того, що майбутні суми оподатковуваного прибутку будуть 
достатніми для реалізації визнаного відстроченого податкового активу.

Інвентаризація

Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Компанія зобов'язана 
відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", щорічно проводити 
інвентаризацію активів та зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, 
стан, оцінка.
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, малоцінних та швидкозношуваних предметів, 
малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва, грошових 
коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу проводиться перед складанням річного звіту, станом на 
01 грудня звітного року. Для проведення щорічної інвентаризації окремим наказом створюється постійно-діюча 
інвентаризаційна та робочі інвентаризаційні комісії.

Інвентаризація каси Компанії проводиться не рідше одного разу на місяць.

У всіх інших випадках об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначається директором по мірі 
необхідності. Дата та перелік об'єктів інвентаризації визначаються окремим наказом.

Виправлення помилок і внесення змін до облікової політики

Виправлення помилок та внесення змін до облікової політики здійснюється згідно з П(С)БО 6 "Виправлення помилок
і зміни у фінансових звітах".

Зміни та доповнення до Положення про облікову політику Компанії затверджує директор Компанії та погоджує 
власник -  Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради.

У 2018 році не було змін облікової політики, які могли б істотно вплинути на фінансову звітність.

19. Запаси

Запаси Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років складаються з:

31.12.2018 31.12.2017

Сировина та матеріали 14 629 6 142
Запасні частини 790 121
Паливо 332 145
МШП 217 -

15 968 6 408

20. Торгова дебіторська заборгованість

Торгова дебіторська заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлена наступним 
чином:

31.12.2018 31.12.2017

Заборгованість за товари, роботи, послуги 91 893 97 756
Резерв сумнівних боргів (3 952) (4 095)

87 941 93 661

21. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом Компанії станом на 
представлена наступним чином:

31 грудня 2018 та 2017 років

31.12.2018 31.12.2017

Податок на доходи фізичних осіб 3 341 2 335
Єдиний соціальний внесок 1 988 83
Податок на додану вартість 712 1
Військовий збір 135 -
Інші податки 123 137

6 299 2 556

22. Інша поточна дебіторська заборгованість

Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлена наступним 
чином:
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

31.12.2018 31.12.2017

Розрахунки за штрафними санкціями 
Розрахунки з іншими дебіторами

196
577

175
598

773 773

23. Грошові кошти

Грошові кошти Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлена наступним чином:

31.12.2018 31.12.2017

Грошові кошти на поточних рахунках в банках 
Грошові кошти в дорозі

24. Капітал

6 897 
1 717

5 498 
1 333

8 614 6 831

Структура капіталу Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років була наступною:

31.12.2018 31.12.2017
______Сума________ Частка %_______Сума______ Частка %

Зареєстрований статутним капітал 135 280 100% 104 288 100%

25. Інші довгострокові зобов'язання

Компанія уклала договори реструктуризації заборгованості з Дочірньою компанією "Газ України" Національної 
акціонерної компанії "Нафтогаз України" за спожитий природний газ 28 травня 2012 року. Така заборгованість 
виникла в період з 01.01.2010 по 01.01.2011. Згідно договорів №14/12-121 та №14/12-122 від 28.05.2012 
заборгованість повинна бути погашена рівними місячними платежами протягом 15 років з дати укладення договору.

У березні 2018 року Компанія уклала з Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" ще один договір 
реструктуризації кредиторської заборгованості за спожитий та не оплачений природний газ, яка виникла у період 
до 31.12.2013 року. Згідно договору № 25/1/1730-P3 від 15.03.2018 заборгованість погашається шляхом 
розстрочення платежів на 60 календарних місяців без відстрочення її погашення.

Станом на 31 грудня 2018 загальна сума довгострокових зобов'язань Компанії становить 1 388 тис. грн. (2017: 
1 474 тис. грн.).

26. Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість станом на 31 грудня 2018 та 2017 року складається з:

31.12.2018 31.12.2017
Поточна кредиторська заборгованість за: 

товари, роботи, послуги 
розрахунками з оплати праці 
розрахунками з бюджетом 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

148 470 
626 
91 

273

101 444 
962 
339 
142

149 460

27. Інші поточні зобов'язання

Інші поточні зобов'язання Компанії станом на 31 грудня 2018 та 2017 років були наступними:

102 887
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

31.12.2018 31.12.2017

Податковий кредит 14 928 15 574
Розрахунки з іншими кредиторами 215 227
Розрахунки з вітчизняними покупцями 2 2

14 145 15 803

28. Виручка від реалізації

Виручка від реалізації Компанії була представлена наступним чином:
2018 2017

Виручка від:
Виробництва теплоенергії 301 689 318 805
Транспортування теплоенергії 21 563 19 580
Централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води 12 021 9 635
Постачання теплоенергії 1 347 1 177
Інша виручка 3 140 1 583

339 760 350 780

29. Собівартість реалізації

Собівартість реалізації Компанії була представлена наступним чином:
2018 2017

Газ 300 930 291 283
Витрати на оплату праці 30 166 23 264
Електроенергія 22 708 18 748
Амортизація 10 065 9 535
Вода та водовідведення 7 919 6 226
Відрахування на соціальні заходи 6 419 4 978
Матеріали 4 666 3 193
Інші операційні витрати 3 929 3 781

386 802 361 008

ЗО. Інші операційні доходи

Інші операційні доходи Компанії були представлені наступним чином:
2018 2017

Дохід від оренди 4 018 3 081
Відсотки нараховані на залишок коштів на поточних рахунках 967 449
Прибуток від реалізації сировини та матеріалів 192 187
Дохід від відновлення корисності активів 143 -
Інші операційні доходи 455 7 318

5 775 11 035

31. Адміністративні витрати

Адміністративні витрати Компанії були представлені наступним чином:
2018 2017

Витрати на оплату праці 4 757 3 476
Відрахування на соціальні заходи 1 003 730
Матеріальні затрати 522 288
Амортизація 346 248
Інші операційні витрати 604 555

7 232 5 297
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

32. Інші операційні витрати

Інші операційні витрати Компанії були представлені наступним чином:
2018 2017

Витрати на оплату праці 343 261
Штрафи, пені, неустойки 295 2 097
Відрахування на соціальні заходи 69 51
Резерв сумнівних боргів - 1 580
Інші операційні витрати __________1 581__________1 280

2 288 5 269

33. Пов'язані сторони

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або здійснювати 
суттєвий вплив на іншу сторону під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду всіх 
можливих відносин з пов'язаними сторонами, увага приділяється сутності відносин, а не лише юридичній формі.

У зв'язку з тим, що Компанія перебуває у повній комунальні власності міста Львів, місцеві органи влади можуть 
впливати на вибір контрагентів, які також перебувають у комунальній власності.

Керівництво Компанії вважає, що за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, операції з пов'язаними сторонами
здійснювались на ринкових умовах і можуть бути розкриті таким чином:

_____________ 2018______________ 2017

Реалізація товарів і послуг 1 895 1 908
Придбання товарів і послуг 8 881 5 278
Поповнення статутного капіталу ЗО 992 14 895
Внески в додатковий капітал - б 637

Залишки заборгованостей за розрахунками з пов'язаними сторонами станом на звітну дату становили:

________ 31.12.2018_________ 31.12.2017

Торгова дебіторська заборгованість 4 129 3 451
Аванси видані 128 2
Торгова кредиторська заборгованість (5 710) (128)

Угоди з придбання або продажу з пов'язаними сторонами відбуваються на умовах, аналогічних умовам на 
комерційній основі. Балансові залишки на кінець року є незабезпеченими, безвідсотковими (окрім отриманої 
позики), та оплата по ним проводиться грошовими коштами. Компанією не було отримано (надано) жодних 
забезпечень або гарантій по відношенню до дебіторської або кредиторської заборгованостей пов'язаними 
сторонами. За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року Компанія не фіксувала знецінення дебіторської заборгованості 
від пов'язаних сторін (2017: 0).

34. Фактичні та потенційні зобов'язання 

Податкові ризики

Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності 
компаній, включаючи валютний контроль і митне законодавство, продовжують змінюватися. Положення законів і 
нормативних документів зазвичай є нечіткими, і трактуються по-різному місцевими, регіональними й державними 
органами, а також іншими урядовими установами. Випадки розбіжностей у тлумаченні законодавства є 
непоодинокими.

Керівництво вважає, що діяльність Компанії здійснюється в повній відповідності до законодавства, що регулює її 
діяльність, і що Компанія нарахувала й сплатила усі необхідні податки. У випадку ймовірності відтоку ресурсів 
Компанія нарахувала резерв, виходячи з найкращих оцінок керівництва. Компанія визначила окремі потенційні 
зобов'язання, пов'язані з оподаткуванням, нарахування яких у фінансовій звітності не вимагається. Такі потенційні 
податкові зобов'язання, можуть виникнути, і Компанія повинна буде сплатити додаткові суми податків.
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Юридичні питання

У ході звичайної діяльності Компанія може бути об'єктом судових позовів і претензій. На 31 грудня 2018 та 2017 pp. 
Компанія не виступала відповідачем по претензіям від третіх осіб.

Справедлива вартість фінансових інструментів

На 31 грудня 2018 р. балансова вартість фінансових інструментів Компанії приблизно дорівнювала їх справедливій 
вартості.

Номінальна вартість фінансових активів і зобов'язань зі строком погашення менше одного року вважається їхньою 
справедливою вартістю. У випадках, коли вплив вартості грошей в часі є суттєвим, справедлива вартість фінансових 
інструментів визначається шляхом дисконтування цих фінансових інструментів за поточними ринковими ставками 
відсотка для подібних фінансових інструментів Компанії.

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх договірних 
грошових потоків за поточною ринковою процентною ставкою, використовуваною Компанією для аналогічних 
фінансових інструментів.

35. Управління фінансовими ризиками

Ризик ліквідності

Ризик ліквідності -  це ризик того, що Компанія може зіткнутися з труднощами при погашенні своїх фінансових 
зобов'язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва невідповідність між термінами 
погашення фінансових активів та фінансових зобов'язань у випадку коли, терміни погашення фінансових активів 
перевищують терміни погашення фінансових зобов'язань.
Завданням управлінського персоналу Компанії є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і достатньою 
кількістю готівки та інших високоліквідних активів та підтриманням відповідного рівня кредитних зобов'язань перед 
постачальниками та банками. Варто звернути увагу, що у зв'язку з нестабільною фінансово-економічною ситуацією 
в Україні, залучення зовнішніх джерел фінансування у випадку необхідності підтримки достатнього рівня ліквідності 
може бути досить проблематичним.

Кредитний ризик

Компанія стикається із кредитним ризиком, який визначається як ризик того, що контрагент не зможе погасити 
суму заборгованості в повному обсязі при настанні строку погашення. Максимальний рівень кредитного ризику 
Компанії в цілому відображається в балансовій вартості фінансових активів, яка наведена у звіті про фінансовий 
стан. Вплив можливих взаємозаліків активів і зобов'язань на зменшення потенційного кредитного ризику незначний. 
Резерви на знецінення створюються для покриття збитків, які можуть бути понесені на звітну дату. Специфіка 
діяльності Компанії, а саме надання послуг з постачання теплової енергії для населення, не дозволяє Компанії 
впливати на вибір контрагентів, з якими Компанія співпрацюватиме у майбутньому. При цьому Компанія отримує 
підтримку з боку засновника -  Львівської міської ради.

Операційний ризик

Операційний ризик є ризиком, який виникає з дефіциту інформаційних технологій і системного управління Компанії, 
як ризик, який залежить від людських помилок. Компанія оцінює, підтримує та оновлює використовувані системи 
на безперервній основі.

ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"_________

Управління капіталом

£  Компанія розглядає статутний та додатковий капітал як джерела формування капіталу. Завданнями управлінського
персоналу при управлінні капіталом є забезпечення спроможності Компанії продовжувати функціонувати з метою 

^  отримання прибутків для засновників та вигод для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування
своїх операційних потреб, капіталовкладень та стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії з управління 
капіталом спрямована на забезпечення та підтримку оптимальної структури капіталу з метою зменшення сукупних 
витрат на залучення капіталу і забезпечення гнучкості доступу Компанії до ринків капіталу.
Управлінський персонал Компанії постійно контролює структуру капіталу та може коригувати свою політику та цілі 
управління капіталом із врахуванням змін в операційному середовищі, ринкових тенденціях та стратегії розвитку 
Компанії. За роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 політика та процедури, застосовувані Компанією для 

" І  управління капіталом, не змінювалися.

Ризик зменшення обсягу енергопостачання

Електроенергія та газ є основними джерелами енергії, що використовується Компанією. Компанія, як і більшість 
виробничих підприємств розташованих в Україні зіткнулась із суттєвими загрозами щодо безперервності
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ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАЛІЗНИЧНЕТЕПЛОЕНЕРГО"

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року 
(в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

подальшого постачання енергоносіїв, зокрема природного газу. Будь-які перебої в постачанні енергоносіїв можуть 
призвести до зупинки виробництва теплової енергії, а отже матимуть негативний ефект на результати операційної 
діяльності.
Також, такі фактори, як зростання та нестабільність цін на природний газ, а також ймовірна нестабільність у 
подальших постачаннях природного газу, можуть вплинути на собівартість кінцевої продукції Компанії. Постачання 
природного газу та його собівартість залежать від рішень, що приймаються урядом України.

Компанією здійснюється оцінка таких ризиків та розробляються заходи для їх мінімізації.

Ризик недотримання законів

Ризик недотримання вимог нормативних актів є ризиком фінансових втрат внаслідок недотримання законів і 
підзаконних актів Держави. Ризик обмежується завдяки моніторингу впливу та застосування нормативно-правових 
актів, які мають відношення до діяльності Компанії.

36. Події після дати балансу

Після звітної дати і до дати підписання цієї фінансової звітності не відбулося суттєвих подій які б потребували 
розкриття чи надавали додаткову інформацію щодо фінансового стану чи результатів діяльності Компанії, та які 
необхідно було б відображати у фінансовій звітності.
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