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Примітки до фінансової звітності Комунального підприємства 

«Кривбасводоканал» складеної відповідно до національних стандартів 

фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 
 

1. Підприємство та його операційне середовище 

 

Інформація про Підприємство 
 

Показники Зміст Код 

Юридична особа Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» 03341316 

Підпорядкованість Криворізька міська рада в особі департаменту 

розвитку інфраструктури міста виконкому  

Криворізької міської ради 

 

Організаційно-правова форма за 

КОПФГ 

Комунальне підприємство 150 

Юридична адреса та 

місцезнаходження 

Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Єсеніна, буд. 6-а, 50027 

 

Основний вид діяльності за КВЕД-

2010, згідно довідки Управління 

статистики у Дніпропетровській 

області 

Каналізація, відведення й очищення стічних вод  37.00 

 

Дата проведення державної 

реєстрації  

08.02.2000р. - 

 

 Основним видом діяльності Комунального підприємства 

«Кривбасводоканал» (далі – Підприємство) є надання послуги з централізованого 

водопостачання та централізованого водовідведення, послуг з централізованого 

постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньо 

будинкових систем). Виробнича діяльність передбачає транспортування та 

розподіл придбаної питної води комплексом мереж та підкачуючих водопровідних 

насосних станцій до споживачів, під’єднаних до мереж підприємства; 

транспортування стічних вод по колекторам та каналізаційним мережам, їх 

очищення на очисних спорудам з доведенням якості очищення стічних вод, що 

випускаються у водойми, до вимог Санітарних правил і норм охорони поверхневих 

вод від забруднення.  

Надаються додаткові послуги: обслуговування об’єктів благоустрою міста 

(дренажні насосні станції, фонтани, квітковий годинник), розподілення 

електроенергії, обслуговування каналізаційних насосних станцій сторонніх 

організацій, ремонт водопровідних та каналізаційних мереж, що не знаходяться на 

балансі підприємства; послуги водомірної майстерні по ремонту та повірці 

приладів обліку води, розробка технічних умов, проектів, виконання 

хімікобактеріологічних аналізів, оренда, послуги електротехнічної лабораторії та 

інші послуги. 

На балансі підприємства обліковуються:   
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– 72 водопровідних насосних станції, 33 водопровідних насосних установки; 1 

водонапірна башта;  

– 114 насосні станції водовідведення, 2 каналізаційних насосних установок;  

– 5 станцій аерації з повною біологічною очисткою стічних вод; 

– поля фільтрації (1 компл. З 4-х карт); 

– 1 913,1 км водопровідних мереж; 

– 1 167,5 км мереж водовідведення. 

 

 

 

 

Контактні дані підприємства: 

- Поштова адреса підприємства: вул. Єсеніна, буд.6-А, м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл., 50027. 

- Електронна адреса: kvk.kanc@gmail.com 

- Контакті телефони підприємства: приймальня (0564) 92-27-19, факс (0564) 

92-27-08. 

 

Основні дані підприємства: 

 

- Рік заснування підприємства – 1928р.; 

- Форма власності - комунальна; 

- Засновником підприємства та власником його майна є територіальна громада 

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в особі Криворізької міської ради; 

 

Бухгалтерський облік та внутрішньо фінансовий контроль 

 

Згідно ф.2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) збитки за 

2017 рік становлять 31 547 тис. грн., а 2018 рік становлять 149 464 тис. грн. Збиток 

у порівнянні з аналітичним періодом минулого року збільшився на 117 917 тис. 

грн.. Збитковий фінансовий результат склався внаслідок неповного відшкодування 

тарифами собівартості послуг водопостачання та водовідведення внаслідок 

несвоєчасного перегляду тарифів (витрати через тарифи відшкодовувались за 

результатами 2018р. на 69%), коливання цін, збільшення ставок податків, 

застосуванням встановленого НКРЕКП безприбуткового тарифу, падіння обсягів 

реалізації послуг централізованого водовідведення.  

Усі інформаційні системі, які Підприємство використовує для цілей 

фінансової звітності не поєднані в єдину інформаційні систему. Інформація 

переноситься з однієї інформаційної системи до інших вручну.   

Так наприклад, у білінговій системі ведеться аналітичний облік в розрізі 

приладів обліку, особистих рахунків та підприємств. Аналітичні та синтетичні дані 

обліку, які отримуються із білінгової системи, бухгалтера вносять до систем 1С: 

Підприємство 8.3 та  Microsoft Visual FoxPro вручну. 

 

mailto:kvk.kanc@gmail.com
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На Підприємстві розроблені правила та діє система внутрішнього контролю 

щодо процесів накопичення, обробки, передачі та внесення даних бухгалтерського 

обліку з однієї інформаційної системи обліку в інші, а також: 

- внесення даних до  білінгової системи; 

- отримання даних із білінгової системи, обробка цих даних та внесення їх до 

інших бухгалтерських програм Підприємства та інше. 

Система внутрішнього контролю діє ефективно та надійно. 

 

Тарифна політика підприємства 

 

В звітному періоді діяли тарифи, встановлені постановами НКРЕКП № 1343 та 

№ 1344 від 02.11.2017р. (в період з 01.01.2018р. до 14.10.2018р.) та Постановами 

НКРЕКП № 1168 та № 1169 від 04.10.2018р. (в період з 14.10.2018р. до 

31.12.2018р.). Тарифи, що діяли у звітному періоді, не покривали в повному обсязі 

поточні витрати підприємства. Через тарифи фактичні витрати відшкодовано по 

водопостачанню на 65%, по водовідведенню – на 73%. 

 З 01.01.2019р. почали діяти тарифи на централізоване водопостачання, 

централізоване водовідведення, послуги з централізованого постачання 

холодної води, послуги з централізованого водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), встановлені на 2019 рік постановами 

НКРЕКП № 2003 та № 2004 від 21.12.2019р.. 

Розміри тарифів наведено у таблиці: 
 

Вид послуги 

Тарифи, що 

діяли з 

01.01.2018р. 

до 

14.10.2018р.,  

грн за 1м3. з 

ПДВ 

Тарифи, що 

діяли з 

14.10.2018р. 

до 31.12.201 

8р.,  

грн. за 1м3 з 

ПДВ 

Тарифи, що 

діють з 

01.01.2019р.,  

грн. за 1м3 з 

ПДВ 

Централізоване водопостачання :    

споживачам, які не є суб’єктами 

господарювання у сфері 

централізованого водопостачання 

5,136 5,904 8,496 

споживачам, які є суб’єктами 

господарювання у сфері 

централізованого водопостачання 

– 2,664 4,380 

Централізоване водовідведення 5,688 6,804 13,152 

Послуги з централізованого  постачання 

холодної води (з використанням 

внутрішньо будинкових систем) 

5,268 6,252 8,796 

Послуги з централізованого  

водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем) 

5,82 7,224 13,620 
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2. Основа підготовки звітності 

 Фінансова звітність за період, що закінчився 31.12.2018 року, була 

підготовлена відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Фінансова звітність готувалася з використанням наступних принципів: 

Обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які 

повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню 

оцінки активів і доходів підприємства. 

Повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю 

інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та 

подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі. 

Автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, 

відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання 

власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства. 

Послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством 

обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у 

випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій 

звітності. 

Безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється 

виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі. 

Нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення 

фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного 

періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому 

доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати 

грошових коштів (метод нарахування). 

Керівництво Підприємства вважає, що підготовка цієї фінансової звітності 

на основі припущення, що Підприємство здатне продовжувати свою 

діяльність на безперервній основі, є обґрунтованою, оскільки керівництво 

вживає певні ініціативи, направлені на покращення фінансових показників 

діяльності та ліквідності Підприємства 

 Основні принципи облікової політики, які застосовувались при складанні 

фінансової звітності, викладені нижче. Зазначені принципи застосовувались 

послідовно протягом всіх періодів, які представлені у фінансовій звітності у 

вигляді порівняльної інформації.  
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3. Опис важливих аспектів облікової політики 

    Підприємстві у обліковій системі використовує наступні облікові програми: 

 - 1С: Підприємство 8.3;  

- Microsoft Visual FoxPro;  

- білінгова система – Автоматизований програмний комплекс (скорчено – 

АПК); 

- «M.E.Doc». 

    В системі Microsoft Visual FoxPro ведеться синтетичний бухгалтерський 

облік, розрахунок фактичної собівартості та формується оборотно-сальдова 

відомість (баланс). 

В системі  1С: Підприємство 8.3 налаштовано облік основних засобів, запасів, 

ведеться облік чисельності працівників та штатний розклад, аналітичний облік та 

розрахунок заробітної плати, розрахунки з контрагентами. Паралельно ведеться 

аналітичний облік розрахунків з контрагентами у «Відомості 3» в програмі «Ехсеl». 

Доопрацювання модулів системи 1С: Підприємство 8.3 здійснюється ТОВ 

«КАМПАНЕРА» та власними силами підприємства. 

      Білінгова система представляє собою програмний комплекс для 

автоматизованого обліку наданих послуг, у відповідності з визначеними тарифами, 

з урахуванням за кожним особовим рахунком абонента технічних параметрів, 

наданих пільг, призначених субсидій, показників приладів обліку, даних, що 

надходять з ЄМАСКР, інших необхідних показників, з формуванням 

інформаційних повідомлень та необхідних довідок для абонентів у рамках роботи в 

ЄМАСКР м. Кривий Ріг.   

 

      Система «M.E.Doc» призначена для електронного документообігу з 

контролюючими органами України (подачі електронної звітності, реєстрації 

податкових накладних в електронному виді), а також з контрагентами (обмін 

податкових накладних). 

         Усі чотири інформаційні системі не поєднані в єдину інформаційні 

систему. Інформація переноситься з однієї інформаційної системи до іншої вручну.   

 

Визнання доходу 

 
Доходи підприємства визнаються на дату відвантаження продукції (робіт, 

послуг) і оцінюються відповідно до П(С)БО15 «Дохід».  

Дохід, пов'язаний з наданням послуг (водопостачання, водовідведення, інші 

послуги), визнається за кожен звітний календарний місяць та визнаються дані 

послуги завершеними на кінець звітного місяця. 
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Інші операційні доходи кваліфікуються таким чином: від первісного 

визнання та від змін вартості активів, що обліковуються за справедливою 

вартістю; від реалізації інших оборотних активів; від операційної оренди активів; 

одержані штрафи, пені, неустойки; відшкодування раніше списаних активів; від 

списання кредиторської заборгованості; від безоплатно отриманих оборотних 

активів; відсотки банку; доходи від реалізації послуг допоміжних виробництв; 

інші операційні доходи 

Дохід від реалізації активів 

Дохід визнається за умови, що сума доходу може бути достовірно визначена, а 

також коли значні ризики та вигоди, пов'язані з правом власності на актив, 

перейшли до покупця (зазвичай, на момент їх поставки). 

Податок на прибуток 

Податок на  прибуток  врахований  у фінансовій звітності  відповідно до  

законодавства України. 

Витрати  з  податку  на  прибуток  складаються  з  поточних  відрахувань  і  

відстроченого  податку та  визнаються  у складі  фінансового  результату,  крім 

випадків, коли  вони  відносяться  до  операцій,  визнаних безпосередньо у складі 

капіталу, в поточному або інших періодах. 

Поточний податок – це сума, яку, як очікується, потрібно буде сплатити або 

відшкодувати у податкових органів відносно  оподатковуваного прибутку  або  

збитків  поточного  або  попередніх  періодів.  Інші  податки окрім податку на 

прибуток, представлені як компонент операційних витрат.   

Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом балансових 

зобов'язань станом на дату складання звітності по всіх тимчасових різницях між 

податковою базою активів і зобов'язань та їх балансовою вартістю, визначеною для 

цілей складання фінансової звітності. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються по всіх оподатковуваних 

тимчасових різницях. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових податкових 

різниць, що підлягають вирахуванню та невикористаних податкових активів і 

невикористаних податкових збитків, перенесених на наступні періоди, якщо 

ймовірне отримання майбутнього оподатковуваного прибутку, який дозволить 

використати неоподатковувані тимчасові різниці, а також перенесені на наступні 

періоди невикористані податкові збитки. 

На кожну річну дату складання звітності Підприємство переглядає облікову 

вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, якщо більше не існує 

ймовірності одержання достатнього оподатковуваного прибутку, що дозволив би 

реалізувати суму такого відстроченого податкового активу. 
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Не визнані раніше відстрочені податкові активи переоцінюються на кожну 

дату складання звітності і визнаються лише тоді, коли виникає ймовірність 

одержання в майбутньому оподатковуваного прибутку, що дозволить реалізувати 

відстрочений податковий актив. 

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання 

підлягають взаємозаліку. 

Відстрочений податок оцінюється за ставками оподаткування, які 

передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення 

зобов'язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що 

діють або превалюють до кінця звітного періоду. 

 

Визнання витрат 

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. 

Витрати враховуються по методу нарахування. Формування собівартості 

реалізованих послуг здійснюється відповідно до П(С)БО16. До складу виробничої 

собівартості послуг включаються прямі та загальновиробничі витрати. 

 

Виплати персоналу 

Державна пенсійна програма 

Підприємство здійснює на користь своїх працівників передбачений 

законодавством єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок 

розраховується як процент від поточної валової суми заробітної плати та 

відноситься на витрати по мірі його здійснення, за ставками, що діяли протягом 

звітного періоду, та які застосовуються до фонду оплати праці. У звіті про 

прибутки та збитки витрати, пов'язані з такими внесками, визнаються в тому ж 

періоді, що й відповідна сума заробітної плати.  

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України 

і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також 

премії та негрошові винагороди (медичне обслуговування та інші соціальні пільги) 

нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками 

Підприємства.  

Інші витрати 

Підприємство бере участь в обов’язковому державному пенсійному плані із 

встановленими виплатами, який передбачає достроковий вихід на пенсію 

працівників, що працюють на робочих місцях зі шкідливими та небезпечними для 

здоров’я умовами. Згідно з колективними угодами між Підприємством та її 



8 
 

працівниками, Підприємство також має зобов’язання зі здійснення одноразових 

платежів своїм працівникам після виходу на пенсію за певних умов.  

 

Основні засоби 

Підприємство використовує метод оцінки основних засобів по первісній 

(переоціненій) вартості на час придбання за вирахуванням суми накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.  

Основні засоби класифікуються таким чином: будівлі та споруди; машини та 

устаткування; транспортні засоби; інструменти та застосування; багаторічні 

насадження; тимчасові нетитульні споруди.  

Одиницею обліку основних засобів є окремий об’єкт, що мають очікуваний 

строк корисного використання (експлуатації) понад 12 місяців та вартість яких  

перевищує 6000 грн. (без ПДВ).   

Матеріальні активи, що мають очікуваний строк корисного використання 

(експлуатації) понад 12 місяців та вартість яких не перевищує 6000 грн. (без ПДВ) 

визнаються малоцінними необоротними матеріальними активами. 

Збільшення балансової вартості основних засобів здійснюється тільки в тих 

випадках, коли вони призводять до збільшення майбутніх економічних вигід від 

основного засобу. Всі інші витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки у 

складі витрат того періоду, в якому вони понесені. 

Вибуття основних засобів проводиться за умови їх непридатності для 

подальшого використання, фізичного та морального зносу. Прибуток або збитки 

від вибуття активу визначаються шляхом порівняння отриманих вигід (коштів, або 

інших видів активів) та балансової вартості основних засобів і визнаються у звіті 

про прибутки та збитки, в періоді припинення визнання або отримання згоди 

органу управління. 

Амортизація 

При нарахуванні амортизації основних засобів методи амортизації та 

ліквідаційну вартість, встановлене наказом про облікову політику: 

об’єктів основних засобів - прямолінійний метод; 

малоцінних необоротних матеріальних активів та бібліотечних фондів - в 

розмірі 100% їх вартості в першому місяці використання таких об’єктів. 

Діапазон строків корисної експлуатації основних засобів становить:  

- будівлі від 20 до 40 років, споруди від 15 до 40 років, передавальні пристрої 

від 10 до 45 років; 

- машини та обладнання від 5 до 10 років, офісна техніка від 2 років; 

- транспортні засоби від 5 до 10 років; 

- інструменти, прилади, інвентар, меблі від 4 до 10 років; 

- багаторічні насадження від 10 років; 
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- тимчасові нетитульні споруди 3 роки;  

- інші основні засоби 12 років. 

 

 

Незавершені капітальні інвестиції 

У складі незавершених капітальних інвестицій визнаються: вартість 

незавершеного капітального будівництва, придбані основні засоби, інші необоротні 

матеріальні активи, нематеріальні активи, а також витрати, пов’язані із 

реконструкцією, модернізацією та іншим поліпшенням об’єктів необоротних 

активів до введення в експлуатацію. Амортизація по цих активах не нараховується 

до моменту їх введення в експлуатацію. 

 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. 

Після первісного визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи 

відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та 

збитків від зменшення корисності.  

При нарахуванні амортизації нематеріальних активів застосовується 

прямолінійний метод. 

Діапазон строків корисної експлуатації нематеріальних активів складає:  

- права користування майном (право постійного користування земельними 

ділянками) - не визначені; 

- права на комерційні позначення від 5 років до 10 років; 

- права на об’єкти промислової власності 5 років до 10 років; 

- авторське право та суміжні з ним права 5 років; 

- інші нематеріальні активи від 7 років до 10 років. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не 

підлягають амортизації.  

Визнання нематеріального активу припиняється  в разі його вибуття або якщо 

від його використання або вибуття не очікуються майбутні економічні вигоди. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання нематеріального 

активу, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо 

вони є) та балансовою вартістю активу. Їх визнають у прибутку або збитку, коли 

припиняється визнання активу. 

 

Запаси 

Запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. 

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначається кожне їх найменування.  

Вибуття всіх видів запасів на підприємстві здійснюється за методом ФІФО. 



10 
 

Транспортно-заготівельні витрати включаються до собівартості запасів. 

Транспортно-заготівельні витрати, пов’язані з придбанням запасів, 

відносяться до собівартості тих запасів, з придбанням яких ці витрати понесені. 

 

Дебіторська заборгованість 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, 

робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю. 

Поточна дебіторська заборгованість включається до підсумку балансу за чистою 

реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату 

балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів, що визначається за 

методом застосуванням абсолютної суми сумнівності, розрахованого виходячи з 

річної інвентаризації Д-т заборгованості та на аналізі її результатів. Нарахування та 

коригування суми резерву сумнівних боргів проводиться на кінець звітного року. 

 

Кредити і позики отримані 

Підприємство відображає заборгованість по отриманих від кредиторів позиках 

та (або) кредитах в сумі фактично отриманих грошових коштів. 

Відсотки по отриманих кредитах та позиках і додаткові витрати, пов'язані з 

отриманням кредитів і позик, визнаються у складі інших витрат в тому звітному 

періоді, в якому вони виникли. 

Кредиторська заборгованість по основній діяльності і інша кредиторська 

заборгованість. 

Кредиторська заборгованість відображається в балансі за сумою погашення. 

 

   Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан 

включають кошти в банках і в касі та короткострокові депозити з терміном 

погашення до 3 місяців. 

 

 

4. Інформація за сегментами 

Керівництво Підприємства визначило господарські сегменти по видам діяльності, а 

саме: 

 

Таблиця № 1 
№ з/п Господарські сегменти 

1. Водопостачання 

2. Водовідведення 

3. Об’єкти благоустрою 
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4. Інші послуги 

5. Побутові послуги 

6. Передача електроенергії   

Таблиця № 2 

 

Основні економічні показники за сегментами Підприємства за 2018 рік складає: 

 

(тис. грн) 
Господарські сегменти Доходи  

(без ПДВ) 

Витрати  

(без ПДВ) 

Результат 

діяльності 

Рентабельність  

% 

Водопостачання 288 154 441 453 - 153 299 -34,7 

Водовідведення 198 145 265 649   - 67 504  -25,4 

Об’єкти благоустрою 1 732 1 522 210  13,8 

Інші послуги 1 646 1 363 283 20,8 

Побутові послуги 804 683 121 17,7 

Передача електроенергії   155 348 - 193 - 55,3 

Нерозподілені статті 128 521 57 603 70 918 123,1 

Всього 619 157 768 621   - 149 464 - 19,4 

 

 

 

 

 

5. Необоротні активи 

Нематеріальні  активи. У статті "Нематеріальні активи" відображається 

вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 

242, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 

750/4043 (зі змінами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова 

вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку 

сума накопиченої амортизації. До підсумку балансу включається залишкова 

вартість, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої 

амортизації, яка наводиться у дужках. 

 Нематеріальні активи Підприємства обліковується на наступних рахунках 

(субрахунках) бухгалтерського обліку: 

Таблиця № 3. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року  

(тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 

Коментар

і + - 
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1 2 3 4 5 6 7 

1000. Нематеріальні активи 717 0 0  717 710 - 

1001. первісна вартість 1028 0 0 1028 1129 - 

1002. накопичена 

амортизація 
311 0 0 311 

 

419 
- 

 

Таблиця 4.  

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

(грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

122 

Права на 

користування 

майном 

255 337,29 0 887,50 0 256 224,79 0 

125 Авторські права  0 0 0 0 0 0 

127 

 Інші 

нематеріальні 

активи 

773 137,39 0 125 061,00 25 000,00 873 198,39 0 

133   

Накопичена 

амортизація 

нематеріальних 

активів 

0 310 768,21 9 166,74 117 785,07 0 419 386,54 

 Усього 1 028 474,68 310 768,21 135 115,24 142 785,07 1 129 423,18 419 386,54 

 Згорнуто 717 706,47    710 036,64  

 

     За даними Балансу (Звіту про фінансовий стан) Підприємства станом на 

31.12.2018 року первісна вартість нематеріальних активів складає  1 129 тис. грн. 

(рядок 1001 Балансу),сума накопиченого зносу складає  419 тис. грн. (рядок 1002 

Балансу), залишкова вартість становить 710 тис. грн. (рядок 1000 Балансу). 

 

Незавершені капітальні інвестиції. У статті  "Незавершені   капітальні   

інвестиції" відображається  вартість  незавершених на дату балансу капітальних 

інвестицій в  необоротні  активи  на  будівництво,  реконструкцію, модернізацію    

(інші    поліпшення,    що   збільшують   первісну (переоцінену)   вартість),   

виготовлення,   придбання    об'єктів матеріальних   необоротних   активів  (у  тому  

числі  необоротних матеріальних   активів,   призначених   для   заміни   діючих,   і 

устаткування для монтажу). 

   Таблиця № 5.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 
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1 2 3 4 5 6 7 

1005.Незавершені   

капітальні   інвестиції 
1 846 0 0  1 846 20 929 - 

 
Таблиця № 6.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oбороти Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

151 КАП. БУДІВНИЦТВО 72167,87  0,00  0,00  0,00  72 167,87  

152 ПРИДБАННЯ (вигот.) 

ОСНОВНИХ 
250017,67  0,00  42943520,70  42929357,54  264 180,83  

153 ПРИДБАННЯ (вигот.) 

ІНШИХ 
165421,19  0,00  601674,30  663241,99  103 853,50  

154 ПРИДБАННЯ НЕМАТ. 

АКТИВІВ 
1065991,89  0,00  532927,67  368210,39  1 230 709,17  

1521 ПРИДБАННЯ О/З 154172,25  0,00  705254,50  369713,93  489 712,82  

151 КАП. БУДІВНИЦТВО 138433,64  0,00  33089568,81  14459827,58  18 768 174,87  

 Усього 
1846204,51  0,00  77872945,98  58790351,43  20928799,06   

 

 
Основні засоби. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та 

отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних 

майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 

(зі змінами), а також вартість основних засобів, отриманих у довірче управління 

або на праві господарського відання чи праві оперативного управління. У цій статті 

також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів. 

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу 

основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу 

включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною 

(переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. 

  Таблиця № 7.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 
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1010. Основні засоби 288 158 0 0 288 158 314 649 - 

1011. первісна вартість 708 678 0 0 708 678 765 374 - 

1012. знос 420 520 0 0 420 520 450 725 - 

 

Таблиця № 8.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oбороти Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

103 
Будинки та 

споруди 

233 379 043,04 0,00 689 254,49 1 403 761,66 232 664 535,87 0,00 

104   
Машини та 

обладнання 

107 247 766,73 0,00 47 034 983,92 1 274 917,01 153 007 833,64 0,00 

105 
Транспортні 

засоби 
17 524 618,86 0,00 96 609,03 0,00 17 621 227,89 0,00 

106 

Інструменти 

прилади та 

інвентар 

23 035 144,47 
0,00 

886 402,56 142 690,73 23 778 856,30 
0,00 

108 
Багаторічні 

насадження 

125 045,11 0,00 0,00 0,00 125 045,11 0,00 

109 
Інші основні 

засоби 

323 365 887,55 0,00 11 698 565,61 1 169 913,05 333 894 540,11 0,00 

106

1 

Ел.-обчисл. 

техніка 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109

1 

Інші О.З. 

(Б/В) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

109

2 

ОЗ до 

списання 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Усього 704 677 505,76  60 405 815,61 3 991 282,45 761 092 038,92  

111 
Бібліотечні 

фонди 

20 658,45 0,00 385,00 572,46 20 470,99 0,00 

112 
Малоцінні 

необор. 

3 639 329,77 0,00 632 468,34 357 115,71 3 914 682,40 0,00 

113 
Тимчасові 

споруди 

201 266,84 0,00 26 336,25 27 604,25 199 998,84 0,00 

117 

Інші необ. 

мат. 

активи 

139 170,55 0,00 55 230,00 47 503,89 146 896,66 0,00 

 Усього 4 000 425,61 
0,00 

714 419,59 432 796,31 4 282 048,89 
0,00 

 
Усього 

необ.активів 
708 677 931,37  61 120 235,20 4 424 078,76 765 374 087,81  

131 

Знос 

основних 

засобів 

 416 667 424,96 2 087 092,80 31 992 484,38  446 572 816,54 

132 

Знос інших 

необоротних 

активів 

 3 853 033,29 364 886,25 663 844,57  4 151 991,61 

 Усього знос  420 520 458,25 2 451 979,05 32 656 328,95  450 724 808,15 

  288 157 473,12    314 649 279,66  

 

Протягом 2018 року Підприємством в господарській діяльності 

використовувалися основні засоби в оперативному управління та орендовані 

водоводи.  
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Первісна вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються 

(модернізація, реконструкція)  станом на 31.12.2018 р. складає  32 317 тис. грн., 

сума накопиченого зносу      14 961 тис. грн., залишкова вартість 17 102 тис. грн. 

МНМА та бібліотечні фонди представлені у фінансовій звітності за 2018 рік за 

нульовою залишковою вартістю. Первісна вартість та знос таких основних засобів 

станом на 31.12.2018 року складає 3 935 тис. грн.   

 Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 

31.12.2018 р. складає 67 695 тис. грн. 

Станом на 31.12.2018 року Підприємство має обмеження щодо розпорядження 

об’єктами нерухомого майна.  

Згідно інформаційної довідки № 112609540 від 02.02.2018 року з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме зі спеціального розділу про 

державну реєстрацію обтяжень, значиться запис про обтяження № 16141088 від 

30.08.2016 року, де вказано, що обтяження накладене на підставі постанови про 

арешт майна та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: ВП № 

51937673, виданий 29.08.2016 року, видавник: відділ примусового виконання 

рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. 

Вид обтяження: арешт нерухомого майна. Опис предмета обтяження: все нерухоме 

майно.  

Договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна 

Регіональним відділенням фонду держмайна України у Дніпропетровській 

області (далі – Орендодавець) та Комунальним підприємством 

«Кривбасводоканал» (далі – Орендар) було укладено Договір оренди 

індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до 

державної власності № 12/02-6494-ОД від 29 грудня 2017 року про наступне: 

Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування 

групу інвентарних об’єктів: 

- окреме індивідуально визначене нерухоме майно (будівлі, споруди, 

огорожі, резервуари для води, дороги, лінії електропередачи, трубопроводи 

та мережі водогону, каналізації, електрозабезпечення) – 382  об’єкти, що 

належить до державної власності; 

- окреме індивідуально визначене інше майно – 1942 об’єкти, що 

належить до державної власності (далі – Майно), що перебувають на балансі 

Державного промислового підприємства «Кривбаспромводопостачання» 

(далі – Балансоутримувач),  

Вартість майна визначена згідно з висновком про вартість на 13 липня 2017 

року, і становить за незалежною оцінкою 449 688 448,00 грн. 
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Цей Договір оренди укладено строком на 10 років, що діє з 29 грудня 2017 

року по 28 грудня 2027 року включно. 

Оренду за договором класифіковано, як операційну, у зв’язку з тим, що вона 

не передає всі ризики та винагороди щодо володіння. Всі операції з майном 

проводяться тільки за згодою орендодавця та балансоутримувача. 

Водночас у п.5 ст.13 Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» зазначено: «Орендовані приміщення, частини будівель, 

споруд та інше окреме індивідуально визначене майно … зараховується на 

позабалансовий рахунок орендаря із зазначенням, що це майно є орендованим». 

 

Фінансова звітність Підприємства за 2019 рік буде складена за іншою 

концептуальною основою - відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Датою переходу на звітування за МСФЗ є 01.01.2018 р. У зв'язку з цими 

обставинами Підприємство провело оцінку справедливої вартості необоротних 

активів. 

 

6. Запаси 

   У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які визнаються 

запасами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 

246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 листопада 1999 року за N 

751/4044 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 9), зокрема, які утримуються 

для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають 

у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також управління підприємством. На підприємстві  затверджено 

власне Положення про облік запасів на основі вищевказаних нормативних актів та 

з врахуванням специфіки діяльності. 

 Запаси обліковується на наступних рахунках (субрахунках) бухгалтерського 

обліку: 

  Таблиця № 9.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 
 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1100. Запаси 19 042 0 0 19 042 24 701 - 
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Таблиця № 10.                                                                                                           

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 

(грн) 
Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

201. Сировина й 

матеріали 

10 260 665,58  36 142 023,26 33 475 767,29 12 926 921,55   

  

203. Паливо 414 720,61  11 903 984,80 11 803 351,16 515 354,25  

204. Тара і тарні 

матеріали 

1 300,00    1 300,00  

205. Будівельні 

матеріали 

4 883 472,23  7 667 001,57 4 799 044,88 7 751 428,92   

  

206. Матеріали перед.в 0  1 324 690,43 1 324 690,43 0  

207. Запасні частини 2 904 836,61  1 544 809,44 1 548 400,21 2 901 245,84   

209. Інші матеріали 363 272,79  1 087 740,70 1 043 407,72 407 605,77   

Всього по 20 рахунку 18 828 267,82  59 670 250,20 53 994 661,69 24 503 856,33  

220. МШП на складі 192 557,40  1 145 633,00 1 156 709,83 181 480,57  

221. Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети у 

виробництві 

0,00  1 151 278,75 1 151 278,75 0,00  

Всього по 22 рахунку 192 557,40  2 296 911,75 2 307 988,58 

 

181 480,57  

281. Товари на складі  0  1 885 804,03 1 885 804,03 0    

282. Товари для їдальні 23 093,28  676 020,79 682 034,62 17 079,45  

285. Торгова націнка  2 091,54 29 783,70 29 233,61  1 541,45 

Всього по 28 рахунку 23 093,28  2 091,54 2 591 608,52 2 597 072,26 17 079,45 1 541,45 

Запаси всього 19 041 826,96  64 558 770,47 58 899 722,53 24 700 874,90  

 

Запаси представлені у фінансовій звітності за первісною вартістю та чистою 

вартістю реалізації. 

Залишки запасів, які обліковуються на рахунку 20 та використовувалися 

Підприємством більше року, складають суму 4 658 837,83 грн. Відповідно до 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» оборотні активи - гроші та їх 

еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 

реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти 

місяців з дати балансу. 

Але, згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.99р. № 291 

(зареєстровано в Мін’юсті України 21.12.99р. за № 893/4186, зі змінами та 

доповненнями) на рахунку 20 субрахунку 207 «Запчастини» обліковуються не 

тільки придбані чи виготовлені запчастини, вузли, агрегати, тощо, а також і 

автошини та АКБ в обороті (тобто на транспортних засобах) до моменту їх 
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списання з балансу за непридатністю. Такі запаси використовуються 

підприємством і їх сума станом на 31.12.2018р. складає 2 654 022,19грн. 

Крім того, специфіка підприємства обумовлює: 

• необхідність наявності аварійного запасу ТМЦ; 

• наявність ТМЦ, придатних до подальшого використання, які утворились 

внаслідок проведення поточних і капітальних ремонтів (труби, засувки тощо). 

Такі запаси використовуються у виробництві по мірі виникнення виробничої 

ситуації і під категорію залежалих запасів, які не використовуються більше року,  

не підпадають. Стан таких ТМЦ регулярно переглядається. 

 

7. Поточна дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги.  У 

статті "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  роботи, послуги" 

відображається заборгованість покупців або замовників  за реалізовані їм 

продукцію,  товари,  роботи , послуги,  включаючи забезпечену   векселями   

заборгованість   скоригована  на  резерв  сумнівних  боргів  (нетто). 

 

Таблиця № 11.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1125. Дебіторська 

заборгованість за 

продукцію, товари,  

роботи, послуги 

346 272 0 0 346 272 215 268 - 

 

 

Таблиця № 12.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

(грн) 
Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок періоду Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

361. 

Розрахунки з 

вітчизняними 

покупцями 

27 749 800,59 0  8 935 819,20 18 867 685,69 17 817 934,10 0  

3611. За 

водопост. і 

водовідвед. 

339 602 110,15  678 322 405,20 752 399 789,08 265 524 726,27  

3612. За вик. Р-

ти,обсл. в/к 

7 951,44  1 691 881,71 1 694 341,00 5 492,15  
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систем 

3613. За 

транспортув. 

Ел.енергії 

474 493,12  1 122 290,79 1 571 808,29 24 975,62  

3614. За вид. 

тех. Ум та розр. 

проект 

0  1 942 516,78 1 942 516,78 0  

3615. За 

обслуговування 

об.благоустр 

0  2 079 009,836 2 079 009,83 0  

Разом 367 834 355,30  0  694 093 923,51 788 555 150,67 283 373 128,14  0  

381. Резерв 

сумнівних 

боргів  

0 21 561 415,35  8 620 959,60 55 164 274,99 0 68 104 730,74 

Усього 346 272 939,95 

 

 702 714 883,11 843 719 425,66 215 268 397,40 

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами. У  

статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами"  

відображається   визнана   дебіторська   заборгованість за виданими авансами. 

 Таблиця № 13.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1130. Дебіторська 

заборгованість за 

виданими авансами 

853 0 0 853  5 266  - 

 
Таблиця № 14. 

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

(грн) 
Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок періоду Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

3711. Розрахунки за 

виданими авансами 

(в національній 

валюті) 

852 730,35   23 068 516,28 18 654 812,21 5 266 434,42   

 Усього  852 730,35   23 068 516,28 18 654 812,21 5 266 434,42  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. У  статті 

"Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом"  відображається   

визнана   дебіторська   заборгованість казначейських, фінансових і податкових 

органів, державних цільових фондів,  зокрема  за  розрахунками  по пільгам та 
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субсидіям населенню, виплати учасникам ЧАЕС. Окремо   наводиться   дебіторська   

заборгованість  з  податку  на прибуток. 

Таблиця № 15.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1135. Дебіторська 

заборгованість за 

розрахунками з 

бюджетом 

7 958 0 0 7 958 6 683 - 

 
Таблиця № 16.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

6422. Пільги 

населенню 

1 060 451,65  6 858 026,64 6 459 078,28 1 459 400,01  

6423. Субсидії 6 883 003,95  19 348 079,86 21 009 286,05 5 221 797,76  

6425. Виплати уч. 

ЧАЕС 

14 303,89  58 739,25 70 717,79 2 325,35  

Разом 7 957 759,49  26 264 845,75 27 539 082,12 6 683 523,12  

 

Інша  поточна  дебіторська заборгованість. У  статті  "Інша  поточна  

дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів,  яка не 

включена до інших статей   дебіторської   заборгованості,   скоригована   на  резерв 

сумнівних боргів (нетто) та яка відображається у складі  оборотних активів. 

Таблиця № 17.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1155. Інша  поточна  

дебіторська заборгованість 
165 0 0 165 588 - 

 

 

Таблиця № 18.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
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Рах. 
Назва 

рахунка 

Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

374 Розрахунки за 

претензіями   

5 312 228,00  1 583 449,56 100 930,78 6 794 746,78  

375 Відшкодуванн

я збитків 

  5 597,98 5 597,98   

378 Розрахунки з 

держ. Ціль 

фондами 

103 140,03  3 755 839,15 3 346 450,61 512 528,57  

3771 Розрахунки з 

іншими 

дебіторами 

1 470 286,78  0,00 1 470 286,78 0  

 Разом 6 885 654,81  5 344 886,69 4 923 266,15 7 307 275,35  

38 Резерв 

сумнівних 

боргів 

 6 720 286,78 0 0  6 720 286,78 

 Усього 165 368,03    586 988,57  

 

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) (рядок 1125 Балансу) 

представлена за чистою реалізаційною вартістю у сумі 215 268 тис. грн..  Первісна 

вартість дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) складає 283 373 

тис. грн. Резерв сумнівних боргів під даний вид дебіторської заборгованості у 

грудні 2017 року дорівнював  21 561тис. грн.. Впродовж   2018 року РСБ 

скориговано: 

-  в бік збільшення на суму 55 164 тис. грн.,  

- списано дебіторської заборгованості на суму 8 515 тис. грн. (підприємства 

– банкрути); 

-  сторновано на суму 106 тис. за рахунок відшкодування через ДВС.  

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155 Балансу) відображена в 

балансі за чистою реалізаційною вартістю в сумі 588 тис. грн., первісна вартість 

якої становить 7 307 тис. грн., резерв сумнівних боргів – 6 720 тис. грн. У 2018 році 

резерв сумнівних боргів щодо іншої поточної заборгованості не змінювався. 

По інших видах дебіторської заборгованості резерв сумнівних боргів не 

створювався. 

Підприємство нараховує резерв сумнівних боргів, що визначається за методом 

застосування абсолютної суми сумнівності, розрахованого виходячи з річної 

інвентаризації Д-т заборгованості та результатів претензійно - позовної роботи. 

Представлений в Балансі (Звіті про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р. 

резерв сумнівних боргів частково створений у 2016-2017 роках, скорегований 

впродовж 2018 року  та врахований у звіті про фінансові результати за 2018 рік у 

складі інших операційних витрат.  
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Резерв від знецінення дебіторської заборгованості створюється у разі низької 

вірогідності погашення оцінюваної заборгованості та по строкам виникнення. За    

методом    застосування   абсолютної   суми   сумнівної заборгованості  величина  

резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

Резерв визначається на індивідуальній основі – у розрізі контрагентів. Резерв 

розраховується і переглядається регулярно за підсумками проведення аналізу 

дебіторської заборгованості та  інвентаризації. Зміна величини резерву 

відображається у звіті про прибутки і збитки. 

Рахунок 38 бухгалтерського обліку «Резерв сумнівних боргів» для обліку 

резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик 

неповернення. Тобто безнадійна дебіторська заборгованість , щодо якої існує 

впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної 

давності та сумнівний борг , щодо якої існує невпевненість її погашення 

боржником. 

 

Витрати майбутніх періодів.  У статті "Витрати майбутніх періодів" 

відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх 

звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів. 

Таблиця № 19.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1170. Витрати майбутніх 

періодів 
65 537 0 0 65 537 71 301 - 

 

Таблиця № 20.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

В складі витрат майбутніх періодів враховані витрати з підписки 

періодичних видань, суми штрафів нараховані судом по простроченим 

кредиторських заборгованостям та сума завдатку перерахована орендодавцю за 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

391  Витрати 

майбутніх 

періодів 

65 536 898,31  6 136 236,70 372 630,28 71 300 504,73  

 Усього 65 536 898,31  6 136 236,70 372 630,28 71 300 504,73  
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Договором оренди майна, що належить до державної власності №12/02-6494-ОД 

від 29.12.2017 року в сумі 5 442 тис. грн. 

Інші оборотні активи. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми  

оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу  

"Оборотні  активи".   

Таблиця № 21.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1190. Інша оборотні активи 26 304   34 445 34 445 - 

 

 

Таблиця № 22.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2017 Oборот Сальдо на 31.12.2017 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

644 Податковий 

кредит по ПДВ 

   26 303 803,99  78 778 491,05 70 637 632,27    34 444 662,77  

 Усього 26 303 803,99  78 778 491,05 70 637 632,27    34 444 662,77  

 

8. Облік грошових коштів та їх еквівалентів 

У  статті  "Гроші  та  їх  еквіваленти" відображаються готівка в касі 

підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках,  які можуть бути 

вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти  в  дорозі,  

електронні  гроші,  еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в 

національній або іноземних валютах.  Кошти,  які не можна використати для  

операцій  протягом одного року,  починаючи з дати балансу,  або протягом 

операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних 

активів та відображаються ,як необоротні активи. 

      Таблиця № 23.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1165. Гроші  та  їх  

еквіваленти 
12 469   12 469  8 315 - 
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Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2018р. складають 8 315 тис. грн. 

(рядок 1165 Балансу), а саме: 

Таблиця № 24.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 

Сальдо на 01.01.2018 Oборот 
Сальдо на 

31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт 
К

т 

1 2 3 4 5 6 7 8 

300 Каса водозбуту 1 114,64  3 891 240,70 3 890 943,24 4 412,10  

301 Каса в нац. валюті 3 316,74  2 179 496,99 2 175 821,59 6 992,14  

3010 Каса Платіжні системи 0  1 790 872,76 1 790 872,75 0  

3011 Каса їдальні 21,85  395 056,45 395 050,00 28,30  

 Усього по рахунку 30 4 453,23  8 373 051,67 8 369 072,36 8 432,54  

310 Банк ПУМБ 10 674 566,42 0,00 197 063 523,93 207 730 890,90 7 199,45  

311 А-Банк поточний 14 229,85 0,00 12 783,66 13 876,50 13 137,01  

313 Інші рах. («Казна-

Дніпро») 
0 0,00 107 501 308,43 107 501 308,43 0  

314 р/рах (с/с лікарняні) 0 0,00 3 295 966,52 3 295 966,52 0  

315 р/р УДКСУ (УБЖП) 0 0,00 68 868 981,97 68 868 981,97 0  

316 «Казна-Дніпро» 

(цільове 
0 0,00 0,00 0,00 0  

317 р/р реєстрація УДКСУ 0 0,00 7 659 000,00 7 659 000,00 0  

318 Південний пот. р/р 

26009010047745 
0 0,00 505 963 042,33 498 070 731,32 7 892 311,01  

3110 Поточний рах.ПБ м. 

Дн-ськ 
0 0,00 0,00 0,00 0  

3111 Поточ. Рах. Приватбанк 255 150,48 0,00 112 486 047,06 112 722 925,23 18 272,31  

3112 Укрексімбанк 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

3113 Ощадбанк 1 136 571,17 0,00 5 075 070,00 5 870 002,22 341 638,95  

3114 Укрсиббанк 15 789,70 0,00 757,15 16 546,85 0,00  

3171 Розподільчий р/р ПБ 368 571,42 0,00 43 718 963,76 44 053 734,41 33 800,77  

 Усього по 31 рахунку 12 464 879,04 0,00 1 051 645 444,81 1 055 803 964,35 8 306 359,50  

 Усього  12 469 332,27 0,00 1 060 018 496,48  1 064 173 036,71 8 314 792,04  

 

9.  Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал. У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" 

наводиться зафіксована  в  установчих  документах  сума  статутного  капіталу 

підприємства.  Підприємства,  для  яких не передбачена  фіксована  сума 

статутного капіталу,  відображають у цій  статті  суму  фактичного  внеску  

власників  до  статутного капіталу підприємства. Власником майна підприємства є 

територіальна громада міста Кривого Рогу. 

     Таблиця № 25.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

(тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 
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1400. Зареєстрований 

(пайовий) капітал 
402 047 0 0 402 047  402 047   - 

 

Таблиця № 26.  

 Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік                                                                                                           

(грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

401 Статутний 

капітал 

0 402 046 656,36 0 0 0 402 046 656,36 

 Усього 0 402 046 656,36 0 0 0 402 046 656,36 

     Сума статутного капіталу визначена реєстраційними документами Підприємства 

та становить станом на 31.12.2018 року 402 047 тис. грн. (рядок 1400 Балансу).  

 
Додатковий капітал. У статті "Додатковий капітал" відображається вартість 

безкоштовно отриманих необоротних активів, сума капіталу, який вкладено 

засновниками понад статутний капітал. 

    Таблиця № 27.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

(тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1410. Додатковий капітал 6 085 0 0 6 085 6 758  - 

 

Додатковий капітал на 31.12.2018 року становить 6 758 тис. грн. (рядок 1410 

Балансу), а саме: 

 

Таблиця № 28.  

 Оборотно-сальдова відомість за 2017 рік                                                                                                           

(грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2017 Oборот Сальдо на 31.12.2017 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

424  Безоплатно 0 1 053 742,91 0  0 0 1 053 742,91 

425  Інший 

додатковий 

капітал 

0 5 031 447,60 491 185,07 1 164 808,00 0 5 705 070,53 

 Усього 0 6 085 190,51 491 185,07 1 164 808,00 0 6 758 813,44 
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток). У статті "Нерозподілений 

прибуток (непокритий збиток)" відображається   сума  нерозподіленого  прибутку  

або  непокритого збитку.  Сума  непокритого   збитку   наводиться   в   дужках та 

вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.  

Таблиця № 29.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

(тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1420. Нерозподілений 

прибуток (непокритий 

збиток) 

(73 309) 0 0 (73 309) (223 883)  - 

 

 

Таблиця № 30.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

441 
Прибуток 

нерозподілений 

0 0 19 527 224,72 19 527 224,72 0 0 

442 
Непокриті 

збитки 

73 308 849,62 0 170 101 819,77 19 527 224,72 223 883 444,67 0 

  73 308 849,62 0 189 629 044,49 39 054 449,44 223 883 444,67 0 

 

Непокритий збиток на 31.12.2018 року складає 223 883 тис. грн. (рядок 1420 

Балансу). 

 КП «Кривбасводоканал» не розраховувало ВПЗ (відстрочені податкові 

зобов’язання ) та ВПА (відстрочені податкові активи) згідно  національних 

стандартів бухгалтерського обліку, 

Така позиція підприємства базується на підставі п.8 П(С)БО № 17 «Податок на 

прибуток» в якому йдеться мова про те, що відстрочений податковий актив 

визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що підлягають 

вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці 

тимчасові податкові різниці.   

Аналіз результатів діяльності вказує підприємство отримало значні збитки в 

звітному році, які зросли по відношенню до попереднього року на 117 917 тис. грн. 

Ці події або умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітці 13, 

вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів 

здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
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Робота по поліпшенню фінансового стану підприємства 

Розрахунки за послуги водопостачання та водовідведення з абонентами 

провадяться згідно укладених договорів та  показників приладів обліку питної  

води, а у разі  відсутності приладів обліку – згідно норм водоспоживання, які  

розроблені ТОВ «Науковий інститут системних досліджень»  та затвердженні 

рішенням виконкому Криворізької міської ради № 367 від 12.12.2012 року. 

Розрахунки згідно приладів обліку проводять  промислові підприємства, 

госпрозрахункові організації та 100 % бюджетних організацій. Населення міста 

обладнано приладами обліку води: державний сектор – на  72,9% (поквартирний 

облік)  та 7,7% (побудинковий облік); індивідуальний сектор – на  72,2% . 

Дебіторська заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення (в 

т.ч. штрафні санкції) абонентів КП «Кривбасводоканал» на 31.12.2018р. складає 

277 265,0 тис. грн., у тому числі: населення – 235 820,0тис.грн., бюджет – 1 203,0 

тис.грн., інші - 33 561,0 тис.грн., пільги -    1 459,0тис.грн., субсидії – 5 222,0 грн.. 

Дебіторська заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення ( в т.ч. 

штрафні санкції) станом на 01.01.2018р. складала 364 657тис. грн., у тому числі: 

населення – 216 630 тис.грн., бюджет – 1 939 тис.грн., інші – 138 145 тис.грн. (в т.ч. 

теплопостачальні організації 121 373 тис.грн), пільги – 1 060 тис.грн., субсидії  

6 883 тис.грн..  

Дебіторська заборгованість за 2018 рік зменшилась на 87 392тис.грн. за 

рахунок: групи «інші» - 104 584тис.грн. (в т.ч. розрахувались теплопостачальні 

організації міста), «бюджетні організації» на -736 тис. грн., зменшення 

заборгованості за субсидіями -1 661 тис.грн.. Збільшення заборгованості відбулось 

по групі «населення» на 19 190 тис.грн. та групі «пільги» 399 тис.грн.. 

Рівень оплати спожитих споживачами послуг склав 109,8%, в тому числі: 

послуг водопостачання 109,1%, послуг водовідведення 115,5%. Рівень оплати 

послуг, спожитих населенням склав 88,9%.  

 Стратегічні заходи для зменшення дебіторської заборгованості за послуги 

водопостачання та водовідведення  за 2018 рік: 

- подано позовів до суду на 1265 абонентів (споживачів) з сумою боргу за 

послуги водопостачання та водовідведення  16млн.984тис.грн. 

- розглянуто судами позови протягом звітного періоду 1117 справ абонентів 

(споживачів) з сумою боргу за послуги водопостачання та водовідведення 

32млн.905тис.грн.          

- укладено договорів на реструктуризацію боргу: 257 з абонентами приватного 

сектору за послуги з водопостачання та водовідведення на суму 717,1тис. грн., 

1002 договорів на реструктуризацію боргу з абонентами багатоквартирного 

сектору за послуги з водопостачання та водовідведення на суму 3млн.967,0 тис. 

грн., з юридичними особами – 72 договори на суму 4млн.698,7тис.грн., 
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- обмеження послуг водопостачання або водовідведення: по приватному 

сектору 548 абонентів на суму 1млн. 244,8тис.грн.,  по багатоквартирному сектору 

716 абонентів на суму 5млн. 090,4тис.грн., по юридичним особам 1 212 об’єктів на 

суму 3млн.646,7тис.грн.,  

- попереджено про заборгованість телефонним зв’язком (автодозвон), в т.ч. по 

поточній заборгованості 5 513 споживачів - юридичних осіб на суму 

21 892,8тис.грн., 

- 44 389 особових рахунків абонентів приватного та державного житлового 

сектору отримали з бюджету міста часткову компенсацію вартості послуг 

водопостачання та водовідведення на суму 22млн.194,5тис.грн., що надійшли на 

підприємству в якості оплати за спожиті абонентами послуги,щ 

- за 2018р. отримано з бюджету відшкодування вартості наданих населенню 

пільг та субсидій на водопостачання та водовідведення у сумі 27млн.469,0тис.грн. 

 

10. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

      У   розділі   "Довгострокові   зобов'язання,  цільове фінансування  та  

забезпечення"  наводиться  сума   заборгованості підприємства банкам за отримані 

від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням,  сума довгострокової 

заборгованості підприємства за зобов'язаннями  щодо  залучення  позикових  

коштів  (крім кредитів банків),   на   які   нараховуються   відсотки,   та   за   

іншими довгостроковими  зобов'язаннями.   

 

Інші довгострокові зобов’язання. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" 

наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства, що не включена до 

інших статтей, в яких розкривається інформація про довгострокові зобов'язання, 

зокрема зобов'язання із залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які 

нараховуються відсотки. 

Таблиця № 31.                                                                                                             

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

(тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1515. Інші довгострокові 

зобов’язання  
4 964 0 0 4 964 17 482 - 

 

Таблиця № 32.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 
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 (грн) 

Рахунок, Найменування Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

531. Довгострокові  

зобов’язання з фінансової 

оренди 

0 4 963 800,04 34 731 300,04 47 250 000,00 0 17 482 500,00 

Разом 0 4 963 800,04 34 731 300,04 47 250 000,00 0 17 482 500,00 

 

У статті Балансу  «Інші довгострокові зобов’язання» відображені 

зобов’язання з орендних платежів за договорами фінансового лізингу станом на 

01.01.2018 року в сумі 4 964 тис. грн. та на 31.12.2018 року в сумі 17 482 тис. грн. 

Відповідно до графіку погашення лізингових платежів відповідні суми повинні 

будуть сплачені орендодавцю на протязі поточного або наступного року, але не 

пізніше 12 місяців з дати балансу.  
 

11. Поточні зобов’язання і забезпечення  

Поточна  кредиторська  заборгованості  за товари,   роботи,   послуги. У  статті  

"Поточна  кредиторська  заборгованість  за товари,   роботи,   послуги"  

відображається  сума  заборгованості постачальникам  і  підрядникам  за  

матеріальні цінності, виконані роботи  та отримані послуги.    

Таблиця № 33.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1615. Поточна  

кредиторська  

заборгованість  за товари,   

роботи,   послуги 

315 955 0 0 315 955  318 591 - 

 

Таблиця № 34.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. 
Назва 

рахунка 

Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

631 
Розрах. з 

постач. та  

0 65 584 212,01 367 786,93 377 057,52 0 65 593 482,60 

6311 

Розрах. З 

постач. За 

воду 

0 171 042 837,26 116 252 860,52 61 340 996,00 0 116 130 972,74 

6312 Розрах. за 0 72 498 176,36 206 439 075,36 238 227 492,72 0 104 286 593,72 
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енергорес

урси 

6313 

Розрах. 

За ТМЦ 

послуги 

0 6 520 318,07 108 944 868,29 112 687 834,32 0 10 263 284,10 

6314 
Оренда 

КПВП 

0 310 000,00 70 639 619,94 92 646 291,39 0 22 316 671,45 

 Усього 0 315 955 543,70 502 644 211,04 505 279 671,95 0 318 591 004,61 

     

В складі статті "Поточна  кредиторська  заборгованість  за товари,   роботи,   

послуги" враховується дебіторська заборгованість підприємств АТ "ДТЕК 

Дніпровські електромережі", ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" за 

електроенергію, яка згідно до Закону України №1730-VIII, була реструктуризована 

за термінами погашення на 5 років.  Після реструктуризації частина 

заборгованості, строк погашення якої настає пізніше ніж за рік, складає на 

01.01.2018 року 49 982 тис. грн. та на 31.12.2018 року  - 36 943 тис. грн.  

 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом. У  

статті  "Поточна  кредиторська  заборгованість  за розрахунками з бюджетом"  

відображається  заборгованість підприємства за всіма видами платежів до 

бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.  

 

Таблиця № 35.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2018 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1620. Поточна кредиторська 

заборгованість за 

розрахунками з бюджетом 
4 415 0 0 4 415 11 257  - 

 

Таблиця № 36.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

641. Розрахунки за 

податками 

0 3 448 015,31 172 605 445,41 179 112 647,70 0 9 955 217,60 

642. Розрахунки за 

обов’язковими плат. 

0 966 829,40 48 197 924,17 48 533 140,61 0 1 302 045,84 

Разом 0 4 414 844,71 220 803 369,58 227 645 788,31 0 11 257 263,44 

 

 



31 
 

 

Поточна  кредиторська  заборгованість  за розрахунками  зі страхування. 

У  статті  "Поточна  кредиторська  заборгованість  за розрахунками зі страхування" 

відображається сума заборгованості з відрахувань на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування та страхування майна підприємства.  

      Таблиця № 37. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

                                                                                                           (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1625. Поточна  

кредиторська  

заборгованість  за 

розрахунками  зі 

страхування 

1 307 0 0 1 307  2 193  - 

 

Таблиця № 38.                                                                                                           

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

651 За розрахунками із 

загальнообов'язкового 

державного 

соціального 

страхування 

0 1 307 094,26 44 677 689,55 45 563 705,76 0 2 193 110,47 

 Усього 0 1 307 094,26 44 677 689,55 45 563 705,76 0 2 193 110,47 

 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці. У статті "Поточні 

зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за  

нарахованою,  але  ще  не сплаченою  сумою  оплати праці,  а також за 

депонованою заробітною платою.   

Таблиця № 39.                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1630. Поточні зобов'язання 

за розрахунками з оплати 

праці 
4 898 0 0 4 898  8 805  - 
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Таблиця № 40.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

660. Зарплата мин. 

періодів 

0 0 95 520 936,26 95 520 936,26 0 0 

661. Розрах. За. 

Поточ. 

0 4 234 880,22 204 319 913,87 207 671 199,50 0 7 586 165,85 

662. Розрах. з 

депонентами 

0 11 484,57 0 6 165,86 0 17 650,43 

663. Розрах. по 

інших випл. 

0 640 048,01 5 798 308,25 6 357 603,71 0 1 199 343,47 

664. Комп. Випл. 

По з/п уч. ЧАЄС 

0 11 731,13 59 808,16 49 718,88 0 1 641,85 

 Всього 0  4 898 143,93 305 698 966,54 309 605 624,21 0 8 804 801,60 

 

Витрати на оплату праці за 12 місяців 2018 р. склали – 206 553 тис. грн., що 

на 78 207 тис. грн., більше, ніж за відповідний період 2017 року. Це пояснюється 

тим, що на підприємстві в січні, березні, червні та вересні 2018 року переглянуті в 

бік збільшення годинні тарифні ставки, посадові оклади та інші умови оплати праці 

всім категоріям працівників підприємства. Також фонд оплати праці збільшився у 

зв’язку із прийняттям до КП «Кривбасводоканал» колишніх працівників ДПП 

«Кривбаспромводопостачання» для обслуговування орендованого майна. 

В тому рахунку:  

 

Таблиця №41 

Динаміка фонду оплати праці 

 

Показники 
Фонд оплати праці, тис. грн  Зміни, 

тис.грн 12 міс. 2018 р 12 міс. 2017 р. 

Фонд основної заробітної 

плати 
129 448,1 86 979,9 42 468,2 

Фонд додаткової заробітної 

плати 
61 313,4 33 447,9 27 865,5 

Станом на 31.12.2018р. посадові оклади та тарифні ставки працівників 

підприємства розраховані виходячи із законодавчо встановленого прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб – 1 841 грн.. 

Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на середньооблікову кількість 

штатних працівників за 12 місяців 2018 р. становить 7 395,78 грн., (за відповідний 

період 2017 року – 5 489,18 грн., приріст – 34,7 %) 

Проводився контроль за правильністю застосування норм обслуговування, 

фактичним завантаженням робітників, дотриманням графіків змінності. 
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Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами. У додатковій 

статті "Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами" 

відображається сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної 

заборгованості включається до підсумку балансу. 

Таблиця № 42                                                                                                              

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1635. Поточна кредиторська 

заборгованість за 

одержаними авансами 
39 356 0 0 39 356 56 554 - 

 

Таблиця № 43                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

681. РОЗРАХ. за 

авансами  

0 39 356 554,63 20 048 467,11 37 245 519,68 0 56 553 607,20 

 Всього 0 39 356 554,63 20 048 467,11 37 245 519,68 0 56 553 607,20 

 

Станом на 31.12.2018р. кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги складає 416 619 тис.грн., в т.ч.:  

– за електроенергію – 119 251тис.грн. (в т.ч. штрафні санкції 17 110 тис.грн.),  

– за покупну воду – 164 485тис.грн. (в т.ч. штрафні санкції 48 474 тис.грн.),  

– за теплову енергію – 2 139тис.грн.,  

– з бюджетом – 11 257тис.грн..  

Порівняно з розміром кредиторської заборгованості станом на 31.12.2017р. 

(370 895тис.грн.) заборгованість збільшилась на 45724 тис.грн., в т.ч.: за 

електроенергію – збільшилась на 38 569тис.грн., за покупну воду – зменшилась на 

54 709,6тис.грн., за теплову енергію зменшилась на 6 778тис.грн., з бюджетом - 

збільшилась на 6 842тис.грн.. 

З метою зменшення кредиторської заборгованості та зменшення споживання 

електроенергії підприємство впровадило заходи з енергоефективності, а саме: 

встановлено менш потужні насосні агрегати замість старих на КНС № 8, 56, 57, 75, 

76, 35, 60 та ВНС № 18, 1, Радушанському водопровідному комплексі; встановлено 

перетворювачі частот на насосних станціях. 
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Поточні забезпечення У статті " Поточні забезпечення " відображається сума 

резерву відпусток працівників. 

Таблиця № 44 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1660. Поточні забезпечення - - - - 1 732 - 

 

Таблиця № 45 

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець 

періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

471  0  - 1 731 762,21 0 1 731 762,21 

 Всього 0  - 1 731 762,21 0 1 731 762,21 

 

У 2018 році створено резерв відпусток у сумі 1 732 тис.грн., у тому числі за 

період до 2018р. – 1 111 тис.грн., з використанням 442 рахунка. 

 

Доходи майбутніх періодів.  У  статті  "Доходи  майбутніх періодів" 

відображаються доходи,   отримані   протягом  поточного  або  попередніх звітних 

періодів, що належать до наступних звітних періодів. 

Таблиця № 46 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1665. Доходи майбутніх 

періодів 
31 640 0 0 31 640 71 366  - 

 

 

Таблиця № 47 

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець періоду 
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Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

691. Доходи майбутн. 

періодів   

0 14 507 716,68 5 681 894,61 55 420 324,80 0 64 246 146,45 

692. Дох. Майб. Пер. 

(ШТР. С-ЦІЇ) 

0 17 131 943,68 12 832 387,37 2 820 483,58 0 7 120 039,89 

Разом 0 31 639 659,94 18 514 281,98 58 240 808,38 0 71 366 186,34 

   

В складі доходів майбутніх періодів на 31.12.2018 року враховуються доходи за  

безоплатно отриманими необоротними активами та суми штрафів, які нараховані 

споживачам рішеннями суду, але не отримані на звітну дату.  

Інші поточні зобов’язання. У статті  "Інші  поточні зобов'язання" відображаються 

суми  зобов'язань, які не  включені до інших статей, наведених у розділі  "Поточна  

кредиторська    заборгованість", зокрема заборгованість  за одержаними авансами 

та інші.  

Таблиця № 48 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 року 

 (тис. грн) 

Назва статті балансу 
Сальдо на 

31.12.2017 

Коригування Сальдо на 

01.01.2018 

Сальдо на 

31.12.2018 
Коментарі 

+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

1690. Інші поточні 

зобов’язання 
31 963 0 0 31 963 29 953  - 

 

 

 

Таблиця № 49.                                                                                                            

Оборотно-сальдова відомість за 2017 рік 

 

 (грн) 

Рахунок, 

Найменування 

Сальдо на початок 

періоду 

Обороти за період Сальдо на кінець періоду 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

6851. Розрах. з 

іншими 

0 382 003,54 14 463 001,00 15 817 668,49 0 1 736 671,03 

643. Податк. 

зобовя з. ПО 

ПДВ 

0 31 581 418,95 96  654 668,05 93 289 206,88 0 28 215 957,78 

Усього 0 31 963 422,49 111 117 669,05 109 106  875,37 0 29 952 628,81 

 

Непередбачених зобов’язань станом 31.12.2018 року Підприємство не має. 

 

12. Доходи 
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Чистий  дохід  від  реалізації  продукції (товарів,  робіт,  послуг). У   статті  

«Чистий  дохід  від  реалізації  продукції (товарів,  робіт,  послуг)»  відображається  

дохід  від  реалізації продукції,  товарів, робіт і послуг без непрямих податків і 

зборів та інших вирахувань з доходу. 

Таблиця № 50.                                                                                                                    

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2000. Чистий  дохід  від  

реалізації  продукції 

(товарів,  робіт,  послуг) 

474 716 0 0 0 572 569 - 

 

Таблиця № 51.                                                                                                            

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

702 

 Дохід від 

реалізації 

товарів 

0,00  0,00 3 006 938,54 3 006 938,54 0,00 0,00 

703 

 Дохід от 

реалізації 

робіт та послуг 

  569 562 105,20 569 562 105,20   

 Усього 0,00 0,00 572 569 043,74 572 569 043,74 0,00 0,00 

 

Чистий дохід підприємства від реалізації послуг за 12 місяців 2018р. 

склав 572 569 тис.грн., що на 97 853тис.грн. більше порівняно з чистим 

доходом 2017р.. Дохід отримано в сумі: від водопостачання 284322 тис.грн., 

водовідведення 194 313тис.грн., постачання технічної напірної води 

42607тис.грн., перекачування шахтної води 43981тис.грн., інших видів 

діяльності 7346тис.грн.. Доходи від водопостачання збільшились на 

17709тис.грн., від водовідведення – зменшились на 6117тис.грн., зменшення 

доходу по спільному використанню технологічних електромереж відбулось 

на 3499тис.грн.. Збільшення доходу відбулось за рахунок додаткових видів 

діяльності, що з’явилися внаслідок оренди індивідуально визначеного 

(нерухомого або іншого) майна (постачання технічної напірної води, 

перекачування шахтної води). 
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Дохід від водовідведення зменшився за рахунок падіння обсягів 

реалізації послуг централізованого водовідведення на 2071,6 тис.м3 та 

зниження встановлених державним регулятором (НКРЕКП) розмірів тарифів 

з 29.11.2017р. та з 17.12.2017р. Розміри тарифів знизилися за рахунок 

вилучення зі складу тарифів витрат на оплату інформаційних послуг та на 

виконання вимог Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та 

водопостачання» зі структури тарифів були вилучені витрати на 

обслуговування та повірку індивідуальних засобів обліку холодної води 

абонентів-фізичних осіб. Поетапне приведення розмірів тарифів до 

економічно обґрунтованого рівня відбулось з 14.10.2018р. та з 01.01.2019р.. 

По водопостачанню збільшення доходу пояснюється збільшення обсягу 

реалізації на 4326 тис.м3 та кількості споживачів, за рахунок тих, що 

під’єднані до орендованих мереж. Аналіз реалізованої питної води абонентам 

приватного сектору показує збільшення реалізації питної води на 797,8 тис.м³ 

у зв’язку із збільшенням кількості абонентів, які споживають питну воду за 

показниками приладів обліку. Станом на 01.01.2019р. було 39 835 абонентів з 

приладами обліку питної води, а  станом на 01.01.2018р.  – 39 446 абонентів. 

Приріст за рік склав 389 абонентів або  1,0%. Аналіз реалізованої питної води 

абонентам багатоквартирного сектору показує зменшення реалізації питної 

води на  358,5 тис.м³ та пояснюється наступним:  

- збільшенням кількості абонентів, які споживають питну воду за 

показниками приладів обліку. Станом на 01.01.2019р. було 171 658 

абонентів з приладами обліку, а станом на 01.01.2018р. – 168 568 

абонентів. Приріст складає 3090 абонентів, або 1,8%;  

- зменшенням мешканців, які зареєстровані у багатоквартирному секторі 

з 457 029 мешканців на 01.01.2018 р. до 453 144 мешканця на 

01.01.2019р. Зменшення становить 3885 мешканця, або 1%. 

 

Інші  операційні доходи.  У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми 

інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; 

дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; 

дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в 

банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від 

списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо. 

Таблиця № 52. 

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

(тис. грн) 
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Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2120. Інші операційні 

доходи 
18 875 0 0 0 25 470 - 

 

Таблиця № 53. 

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік                                                                                                                                              

                       (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

712 Дохід від реалізації 

ТМЦ  

    1 371 143,02 1 371 143,02     

713 Дохід від  

операційної оренди 

активів 

    525 922,48 525 922,48     

715 Одержані штрафи 

пені неустойки 

    13 573 119,53 13 573 119,53     

716 Відшкодув. Ран.  

списаних активів 

    168 941,09 168 941,09     

717 Дохід від спис. 

Кредит. 

  23 917,13 23 917,13   

718 Дохід від безопл. 

Одерж. Об. 

  7 721 703,03 7 721 703,03   

719 Інші доходи від 

операційної 

діяльності 

    2 085 228,78 2 085 228,78     

 Усього   25 469 975,06 25 469 975,06   

 

Інші  доходи. У статті "Інші доходи" відображається дохід від реалізації 

необоротних активів; доходи від безоплатно отриманих необоротних активів; та 

інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з 

операційною діяльністю підприємства. 

Таблиця № 54.                                                                                                              

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2240. Інші доходи 8 978 0 0 0 21 118 - 

 

Таблиця № 55.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
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Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

745 

Дохід від 

безоплатно 

одержаних активів 

    19 934 495,07 19 934 495,07 

  

746 
 Інші доходи від 

звич. діяльності 

    1 183 739,33 1 183 739,33 
  

 Усього 0,00 0,00 21 118 234,40 21 118 234,40 0,00 0,00 

 

13.   Витрати 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,  послуг). У  статті 

"Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,  послуг)" показується 

виробнича  собівартість  реалізованої продукції   (робіт,   послуг)   та/або  

собівартість  реалізованих товарів,    визначена    відповідно   до   Положення   

(стандарту) бухгалтерського   обліку   16   "Витрати".  

Таблиця № 56.                                                                                                                   

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2050. Собівартість 

реалізованої продукції 

(товарів, робіт,  послуг) 

427 300 0 0 0 631 366 - 

 

Таблиця № 57.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

902 

Собівартість 

реалізованих 

товарів 

  2 184 792,31 2 184 792,31   

903 

Собівартість 

реалізованих 

робіт та послуг 

  629 181 308,50 629 181 308,50   

 Усього 0,00 0,00 631 366 100,81 631 366 100,81            0,00 0,00 

  

Повна собівартість послуг водопостачання 6,801 грн./м3, 

водовідведення 6,842грн./м3 без ПДВ. Порівняно з 2017 року повна 

собівартість зросла по водопостачанню на 1,705 грн./м3, по водовідведенню 

на 1,585 грн./м3. 
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Адміністративні витрати. У статті "Адміністративні витрати" відображаються 

загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням 

підприємства. 

 

 

 

Таблиця № 58.                                                                                                                   

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2130. Адміністративні 

витрати 
18 851 0 0 0 26 953 - 

 

Таблиця № 59.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

92 
 Адміністративні 

витрати 
    

26 952 885,58 26 952 885,58 
  

 Усього 0,00 0,00 26 952 885,58 26 952 885,58            0,00 0,00 

 

Витрати на збут. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати 

підприємства, пов'язані з реалізацією послуг, - витрати на утримання підрозділів, 

що займаються збутом послуг споживачам. 

Таблиця № 60.                                                                                                                   

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2150. Витрати на збут 25 833 0 0 0 28 445 - 

 

Таблиця № 61.                                                                                                              

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
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Рах

. 
Назва рахунка 

Сальдо на 

01.01.2018 
Oборот 

Сальдо на 

31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

931 Витрати на збут     21 209 110,52 21 209 110,52        0,00 0,00 

9311 Витрати на збут ХВВ   7 235 980,45 7 235 980,45   

 Усього 0,00 0,00 28 445 090,97 28 445 090,97        0,00 0,00 

 

Інші   операційні   витрати. У статті "Інші операційні витрати" відображаються 

собівартість реалізованих виробничих запасів, необоротних активів, утримуваних 

для продажу, та групи вибуття; відрахування на створення резерву сумнівних 

боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно 

до Положення (стандарту) 10; втрати від знецінення запасів; втрати від 

операційних курсових різниць; визнані економічні (фінансові) санкції; 

відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші 

витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім 

витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)). 

      Таблиця № 62.                                                                                                             

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту про 

фінансові результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментарі 
+ - 

1 2 3 4 5 6 7 

2180. Інші   операційні   

витрати 
58 110 0 0 0 78 274 - 

 

Таблиця № 63.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Рах. Назва рахунка 
Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

941 
Витрати на досл. і 

розробки 

0 0 0 0 0 0 

943 

Собівартість 

реалізованих 

виробничих 

запасів 

0 0 990 688,60 990 688,60 0 0 

944 
Сумнівні та 

безнадійні борги 

0 0 62 857 473,16 62 857 473,16 0 0 

947 
Нестачі і втрати 

від псув. 

0 0 11 036,24 11 036,24 0 0 

948 
Визнані штрафи, 

пені, неустойки 

0 0 2 636 099,96 2 636 099,96 0 0 

949 

Інші  витрати 

операційної 

діяльності 

0 0 10 631 280,67 10 631 280,67 0 0 

9491 Їдальня 0 0 832 928,57 832 928,57 0 0 
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9492 Б/В «Теремок» 0 0 315 154,45 315 154,45 0 0 

 Усього 0,00 0,00 78 274 661,65 78 274 661,65 0,00 0,00 

 

       Операційні витрати підприємства за 2018р. склали 764 047 тис.грн.,  в 

тому числі: послуг водопостачання – 439 525 тис.грн., водовідведення – 264 653 

тис.грн., інших послуг 59 869тис.грн.. Порівняно з 2017р. операційні витрати 

збільшились на 233 975тис.грн..  

Збільшення витрат відбулось по наступним статтям: 

– витрати електроенергії на технологічні потреби та освітлення більші на 111 

210тис.грн. за рахунок витрат по Радушанському та Карачунівському 

водоочисних комплексах, об’єктам перекачування шахтних вод, прийнятим в 

оренду та росту цін на електроенергію; 

– витрати на послуги з постачання технічної напірної води до забірних 

пристроїв Радушанського водопровідного комплексу за допомогою 

гідроспоруд шляхом регулювання рівня води у Південному водосховищі та 

послуги з постачання технічної води до забірних пристроїв Карачунівського 

водопровідного комплексу за допомогою гідроспоруд шляхом регулювання 

рівня води у Карачунівському водосховищі ДПП 

«Кривбаспромводопостачання» склали суму 45 310тис.грн., в 2017р. витрати 

були відсутні; 

– «матеріали (реагенти)» на 19 500 тис.грн. за рахунок витрат реагентів на 

Радушанському та Карачунівському водоочисних комплексах, що з’явилися 

в 2018р., росту цін; 

– оренда індивідуально визначеного майна ДПП 

«Кривбаспромводопостачання», що належить до державної власності, за 

договором оренди  69 823 тис.грн., 

– збільшення нарахування податку - плати за користування водними 

ресурсами, оскільки підприємство здійснює забір води з джерел 

водопостачання та виступає первинним водокористувачем 18 017 тис.грн., 

– заробітна плата з ЄСВ 95 123 тис.грн. за рахунок збільшення чисельності 

працівників та заробітної плати відповідно до росту прожиткового мінімуму, 

– відшкодування витрат за договором з  ДПП «Кривбаспромводопостачання» 

заробітної плати та ЄСВ працівників, що працювали на орендованих об’єктах 

9714 тис.грн., 

– амортизація 5 068 тис.грн. за рахунок  введених в експлуатацію основних 

засобів, 

– ПММ 2 954 тис.грн., в т.ч. за рахунок росту цін, 

– екологічний податок 992 тис.грн., 

– послуги підкачки холодної води на ТРП  509 тис.грн., 

– послуги банку 256 тис.грн., 

– нараховано резерв сумнівних боргів у сумі 55 164тис.грн., що на 51 922 

тис.грн. більше ніж в 2017 р., 

– матеріали, ремонти, послуги сторонніх організації та інше 6 958 тис.грн.. 
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Знизились витрати за наступними статтями: 

– витрати на покупну воду на 163 930 тис.грн. за рахунок того, що 

підприємство більше не закуповує  послуги централізованого 

водопостачання у ДПП «Кривбаспромводопостачання», а самостійно 

проводить забір технічної (природної) води та її очистку до стану питної на 

Радушанському та Карачунівському водоочисних комплексах, експлуатує 

додаткові водопровідні насосні станції, водоводи питної води та інші 

орендовані об’єкти відповідно договору, 

– податок за землю  на 930 тис.грн. внаслідок отриманої пільги з податку, 

– оплата послуг ТОВ «Нова-Ком»  на 3 510 тис.грн., 

– штрафи, пені  на 3 257 тис.грн., 

– сума списання заборгованості зменшилась на 22 665 тис.грн., 

– стандартизація, послуги повірки –862 тис.грн.  

– з інших причин економія -8 227 тис.грн.. 

 

 

Фінансові  витрати. У статті "Фінансові витрати" відображаються витрати на 

проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із запозиченнями (крім 

фінансових витрат, які включаються до собівартості кваліфікаційних активів 

відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові 

витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 

року N 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за 

N 610/12484 (зі змінами)). 

 

 

      Таблиця № 64.                                                                                                             

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту 

про фінансові 

результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментар

і + - 

1 2 3 4 5 6 7 

2250. Фінансові  

витрати 
3 077 0 0 0 1 992 - 

 

Таблиця № 65.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 
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Рах. 
Назва 

рахунка 

Сальдо на 01.01.2018 Oборот Сальдо на 31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

952 

Інші 

фінансові 

витрати 

0,00 0,00 1 991 652,75 1 991 652,75 0,00 0,00 

 Усього 0,00 0,00 1 991 652,75 1 991 652,75 0,00 0,00 

 

 Інші  витрати. У статті "Інші витрати" відображаються собівартість 

реалізації фінансових інвестицій; втрати від неопераційних курсових різниць; 

втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; витрати 

підприємств (крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами) від 

зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за 

справедливою вартістю; інші витрати, які виникають у процесі господарської 

діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю 

підприємства. 

     Таблиця № 66.                                                                                                             

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту 

про фінансові 

результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментар

і + - 

1 2 3 4 5 6 7 

2270. Інші  витрати 945 0 0 0 1 591 - 

 

Таблиця № 67.                                                                                                             

Оборотно-сальдова відомість за 2018 рік 

 (грн) 

Ра

х. 

Назва 

рахунка 

Сальдо на 01.01.2018 Oборот 
Сальдо на 

31.12.2018 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

976 Списання 

необоротн

их активів 

0 0  851 520,43 851 520,43 0 0 

977 Інші 

витрати 

звичайної 

діяльності 

0 0 739 489,25 739 489,25 0 0 

 Усього 0 0 1 591 009,68 1 591 009,68 0 0 
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Чистий фінансовий результат. Чистий прибуток (збиток) розраховується 

як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та 

прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування. 

      Таблиця № 68.                                                                                                             

Звіт про фінансові результати за 2018 рік 

 (тис. грн) 

Назва статті звіту 

про фінансові 

результати 

За 

попередній 

період  

2017 рік 

Коригування За попередній 

період  

2017 рік 

(кориговане) 

За звітний 

період     

2018 рік 

Коментар

і + - 

1 2 3 4 5 6 7 

2355. збиток 31 547 0 0 0 149 464 - 

 

Від надання послуг водопостачання за результатами отримано збиток 155 

203,2 тис.грн. (збитковість –35,3%), послуг водовідведення – збиток 70 339,6 

тис.грн. (збитковість –26,6%).  

Фінансовий результат за 2018 р. – збиток в розмірі 149 464 тис.грн.. 

Порівняно з фінансовим результатом, що отримано за 2017р. (збиток –31 547 

тис.грн.), збиток збільшився на 117 917 тис. грн.  

Збитковий фінансовий результат в розмірі 149 464 тис.грн. склався внаслідок 

неповного відшкодування тарифами собівартості послуг водопостачання та 

водовідведення внаслідок несвоєчасного перегляду тарифів (витрати через тарифи 

відшкодовувались за результатами 2018р. на 69%, коливання цін, збільшення 

ставок податків, застосуванням встановленого НКРЕКП безприбуткового тарифу, 

падіння обсягів реалізації послуг централізованого водовідведення. 

Ці події або умови разом із іншими питаннями вказують, що існує суттєва 

невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Підприємства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

 

14. Розкриття інформації про пов’язаних осіб та операції з ними 

 

Відповідно до визначення наведеного в Положенні (стандарті) 

бухгалтерського обліку 23, пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які 

перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; підприємства і 

фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени 

родини такої фізичної особи. 

Таким чином, пов’язаними з підприємством фізичними особами є посадові 

особи Уповноваженого органу управління та близькі члени їх родин, а також 

посадові особи самого підприємства та близькі члени їх родин. 
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Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» утворено відповідно до  

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», зареєстроване 

виконкомом Криворізької міської ради. Засновником та Власником майна 

підприємства є територіальна громада м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 

в особі Криворізької міської ради, що підтверджується Статутом підприємства.  

Відповідно до ст.17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні 

відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, організаціями, 

установами, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних 

громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та 

підконтрольності органам місцевого самоврядування. 

Комунальне підприємство «Кривбасводоканал» відповідно до п.1.6  Статуту 

підконтрольне Власнику, підпорядковане та підзвітне безпосередньо управлінню 

благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради. 

 Відповідно до п.4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 23 

«Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін» пов’язані сторони – це особи, 

стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу 

або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень 

іншою особою. 

Відповідно Статуту Підприємства, управління підприємством, відповідно до 

повноважень, визначених Статутом та законодавством, здійснюється його  

директором, який призначається на посаду Криворізькою міською радою.  

Тому, особою, яка має повноваження щодо прийняття рішень від імені 

Підприємства визначено  директором. Господарських операцій з даною особою, 

відмінних від заробітної плати, не проводилось.  

 

До пов’язаних сторін Підприємства  належать:  

Фізичних пов’язаних осіб:  

Директор  - Марков Сергій Юрійович 

Перший заступник директора-головний інженер – Гончаренко Сергій 

Анатолійович; 

Головний бухгалтер – Якущик Антоніна Миколаївна; 

Заступник головного бухгалтера з податкового обліку – Цесарчук Ольга 

Володимирівна; 

Заступник головного бухгалтера – Аршинова Галина Іванівна. 

До юридичних пов’язаних осіб належать: всі комунальні підприємства міста 

Кривий Ріг створені Криворізькою міською радою. 
 

15. Умовні та контрактні зобов’язання 

 

Операційне середовище Економіка України визнана ринковою, але вона 

продовжує демонструвати особливості перехідної економіки. Такі особливості 
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характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках 

капіталу, відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що 

не дозволяє національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами 

України. Стабільність економіки України в значній мірі залежатиме від політики та 

дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а 

також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, 

яких не існує в умовах більш розвинених ринків. Незважаючи на стабілізаційні 

заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і 

забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо 

можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для 

Підприємства та її контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати 

діяльності та економічні перспективи Підприємства. Керівництво вважає, що воно 

вживає всі необхідні заходи для забезпечення стійкості бізнесу Підприємства в 

нинішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці можуть негативно 

впливати на результати діяльності Підприємства і її фінансове становище. Ефект 

такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений.  

    Оподаткування Регіональне і загальнодержавне податкове законодавство 

України постійно змінюються. Трапляються випадки непослідовного застосування, 

тлумачення і виконання законодавства. Недотримання законів та нормативних 

актів України може призвести до накладення серйозних штрафів і пені. В 

результаті майбутніх податкових перевірок можуть бути виявлені додаткові 

зобов'язання, які не будуть відповідати податкової звітності Підприємства. Такими 

зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи і пеня; та їх розміри 

можуть бути істотними. У той час як Підприємство вважає, що воно відобразило 

всі операції у відповідності з чинним податковим законодавством, існує велика 

кількість податкових норм і норм валютного законодавства, в яких присутня 

достатня кількість спірних моментів, які можуть бути не однозначно 

сформульовані.  

 

16. Інформація щодо правових відносин Підприємства  

 

Відповідно до Постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони 

на його відчуження від 29.08.2016року, яка винесена  Відділом примусового 

виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства 

юстиції України при примусовому виконанні Наказу №904/6/16 від 09.03.2016р, 

виданого Господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з 

боржника: Комунального підприємства «Кривбасводоканал» (код ЄДРПОУ 

03341316) на користь Стягувача: Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 31018149) 13 328 376,64грн. 

(тринадцять мільйонів триста двадцять вісім тисяч триста сімдесят шість 

грн.64коп.) заборгованості за спожиту активну електроенергію; 139 973,70грн. (сто 

тридцять дев’ять тисяч дев’ятсот сімдесят  три грн.70коп.) пені за прострочення 

сплати за активної електроенергії; 115 047,38грн. (сто п'ятнадцять тисяч сорок сім 
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грн.38коп.) трьох відсотків річних за прострочення сплати активної електроенергії; 

177 784,80грн. (сто сімдесят сім тисяч сімсот вісімдесят чотири грн. 80коп.) 

інфляційних втрат за прострочення сплати активної електроенергії; 162 584,73грн. 

(сто шістдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят чотири грн.73коп.) судового збору, 

накладено арешт на все майно, що належить боржнику: Комунальне 

підприємство «Кривбасводоканал», адреса: 50027, м. Кривий Ріг, 

вул.Єсеніна,буд.6а, код ЄДРПОУ 03341316 у межах звернення стягнення  

13 923 767,25грн. 

Постановою про зупинення вчинення виконавчих дій від 19.06.2017р. по 

виконавчому провадженню №51937673, яка винесена Відділом примусового 

виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства 

юстиції України,  зупинено вчинення виконавчих дій з примусового виконання 

наказу №904/6/16 від 09.03.2016року, на підставі наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України №127 від 24.05.2017 «Про включення до Реєстру теплопостачальних та 

теплогенеруючих організацій, що беруть участь у процедурі врегулювання 

заборгованості з спожиті енергоносії суб’єктів господарювання» Комунальне 

підприємство «Кривбасводоканал», ЄДРПОУ 03341316, до виключення боржника з 

реєстру підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання  заборгованості 

відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». 

 

 

Таблиця № 66. 

 

        Позови КП "Кривбасводоканал",  які розглядались в судах  у 2018 р.- лютий 

2019 р. 

      
 

№ 

п/п 
№ справи 

Відповідач (юр.особи, 

ФОПи,органи 

держ.влади) 

Сума до 

стягнення  
Стадія 

Вірогідні

сть 

стягненн

я (%) 

 

1 

904/377/18 ТОВ "Агростандарт" 89321,62 

задоволено 

повністю, частково 

сплачено -             

81 547,74 грн. 100 

 

2 904/641/18 ОК ЖБК Рассвет 21 8296,71 сплачено повністю 100  

3 

904/642/18 КЗ КМСКП №2 788585,7 

Центральним 

апеляційним 

господарським 

судом в задоволені 

відмовлено, 

направлено 

касаційну скаргу   
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4 904/715/18 Тов Аспект АК 1349,88 сплачено 100  

5 

904/1412/18 ПАТ Арселор Міттал 387286,42 

сплачено повністю, 

споживач направив 

касаційну скаргу 100 
 

6 

904/1592/18 ФОП Медвєдєва 11977,43 

задоволено, на 

виконанні в 

Покровському ВДВС 100 
 

7 
910/4137/18 ПАТ Укртелеком 516575,28 

задоволено частково, 

сплачено 81649,66 100  

8 
904/1772/18 ТЗСТ Автомобіліст 28011,88 

задоволено,сплачено 

149,94 грн.    

9 

216/2054/18 ФОП Данилюк В.І 153626,99 

на розгляді в 

Центрально-

Міському суді   
 

10 

904/1849/18 ФОП Пеньков  13139,61 

задоволено, на 

виконанні в 

Саксаганському 

ВДВС 100 

 

11 

904/1851/18 ФОП Зайшлюк 12499,23 

задоволено, на 

виконанні в 

Саксаганському 

ВДВС 100 

 

12 
904/1859/18 

ТОВ Криворізький 

хлібзавод 14454,73 задоволено, сплачено 100  

13 

904/1860/18 ТОВ Трієра 13257,07 

задоволено, 

готується для 

пред'явлення до 

Центрально-

Міського ВДВС  100 

 

14 

908/812/18 ТОВ ПКФ Літмєх 158554,96 

відиовлено в 

задоволені 

апеляційним судом   
 

15 
904/1932/18 ЖБК Гірник 3 79529,82 

на виконанні 

Тернівський ВДВС 100  

16 

904/2071/18 

ПАТ НДПІ 

Механобрчормет 115874,1 

на виконанні 

Довгинцівський 

ВДВС 100 
 

17 
904/2181/18 ЖБК Рассвет 20   

на виконанні 

Покровський ВДВС 100  

18 904/2180/18 Гірничий коледж 16396,8 сплачено 100  

19 

904/2972/18 СТ Вагонник 89 209004,38 

задоволено частково,  

на розгляці в 

касаційному суді   
 

20 904/3136/18 ФОП Бершадський 70943,86 сплачено 100  

21 

904/3504/18 ОСББ Інгулець 37 30191,06 

 задоволено, на 

викон.  Інгулецькому 

ВДВС, ОСББ подано 

апеляційну скаргу 100 

 

22 
904/4113/18 ЖБК Рассвет 40 31897,98 

на виконанні 

Покровський ВДВС 100  
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23 

904/3886/18 ОСББ Галатова 14 21129,37 

на виконанні  

Металургійний 

ВДВС 100 
 

24 904/8028/14 ПАТ Дизельний завод 26179,02 
включено до реєстру 

кредиторські вимоги 100  

25 910/5763/18 ПАТ Укрпошта 53 071,49 
задоволено частково,  

45 358,36 сплачено 100  

26 904/4346/18 

Фізична особа-

підприємець Поліщук 

Ігор Анатолійович 

35 945,44 

задоволено повністю, 

на виконанні 

Саксаганський ВДВС 100 
 

27 904/3609/18 
КЗ«Криворізький  

центр здоров’я» КМР  
19990,06 

задоволено повністю, 

сплачено 
100     

 

28 

904/5038/18 
Приватне підприємство 

"МОНТАЖНИК 
8 812,01 

Задоволено частково 

у розмірі 8 023,28 

грн., на виконанні 

Металургійного 

ВДВС   

 

29 

904/5039/18 
Фізична особа-

підприємець Кучерук В 
11 843,92 

Задоволено частково 

11 794,28 грн., на 

викон. 

Довгинцівському 

ВДВС 100 

 

30 904/5106/18 ЖБК Гірник 3 27816,04 

задоволено, на 

виконанні 

Тернівський ВДВС 100 
 

31 904/5107/18 ЖБК Восток 12 1923,91 

задоволено, на 

виконанні 

Саксаганський ВДВС 100 
 

32 

904/4560/18 

ЖБК Гірник 47684,03 

задоволено, на 

виконанні 

Тернівський ВДВС 100 
 

33 904/5722/14 ПАТ  ТЗ Констар 302 439,58  

включені 

кредиторські вимоги 

до реєстру 100 
 

34 904/5247/18 ЖБК Схід 14 27851,85 

задоволено, рішення 

від 05.02.2019р 100  

35 904/5248/18 ЖБК Спутник 4 42494,92 

задоволено,на 

виконанні 

Саксаганський ВДВС, 

сплачено част. осн борг 

7660,66грн. 100 

 

36 
Б26/161-09 ВАТ  КГЗМ 196990,33 

кредиторські вимоги 

на розгляді 100  

37 
904/601/18 ОСББ Цереус 4 3218,22 

у видачі с.н. відмовл, 

основн. борг 

2503,90грн. сплачено  90 
 

38 
904/1114/18 ОСББ Муравейник 13 11915,21 

у видачі с.н. відмовл., 

сплачено осн.борг у 

сумі 3000 грн.   
 

39 904/5561/18 ОСББ Кривбасівська 56 34968,58 

задоволено,рішення 

від 05.02.19р. , 

сплачено вся сума 

осн.боргу 

31133,93грн. 100 
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40 

904/5694/18 

ОСББ Домнобудівників 

2/2 155001,07 

задоволено 

частково,рішення від 

22.02.19 (розстрочення 

основного боргу на 11 

міс)   

 

41 

904/5564/18 ФОП Асатрян С.М. 8611,25 

задоволено частково, 

готується до 

пред'явлення у ВДВС 100 
 

42 
904/201/19 

ГТУЮ у 

Дніпропетровській 

області 23225,53 на розгляді у суді 100 
 

43 904/459/19 ЖБК Расвет 7 31774,2 на розгляді у суді 100  

44 904/740/19 ОСББ Стрельцова 1 38383,81 на розгляді у суді 100  

45 904/10194/17 ОСББ Соборності 7 95744,98 
задоволено 

частково,апеляційна 

скарга на розгляді    
 

46 904/791/19 ОСББ Рязанова 17 30402,4  розглядається у суді    

47 904/9910/17 ТОВ ДИВОБУД 952 725,60 

частк.задовол, 

апеляц 

відмова,касаційна 

скарга подана  у 

2018р.   

 

48 
904/9911/17 ТОВ СІТІСЕРВІС-КР 4 618 232,00 

відмовлено за 

строком давності 0  

49 
904/9931/17 

ТОВ Комбінат 

Благоустрою 3 399 502,13 

відмовлено за 

строком давності 0  

50 
904/ 10050/17 КП  ПОСЛУГА 860180,09 

відмовлено за 

строком давності 0 
 

51 
904/10366/17 ТОВ ДОМ.КОМ 4 481 934,75 

відмовлено за 

строком давності 0 
 

52 910/20382/17 ТОВ ГАРТ 3 553 525,00 

задоволено, рішення 

від 01.02.2018р, на 

виконанні у 

Дарницькому ВДВС 

м.Києва 100 

 

53 910/18957/17 ТОВ ГАРТ 3 644 637,52 

задоволено, рішення 

від 12.02.2018р, на 

виконанні у 

Дарницькому ВДВС 

м.Києва 100 

 

54 804/8443/16 
Східний офіс 

Держаудитслужби 
5 519 102,47 

ВС/КАС повернув на 

розгляд до 

апеляц.розгляду, 

признач на 12.03.19р.   

 

55 804/3915/17 

Криворізька південна 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Дніпроп.обл. (збір за 

спец.викор.води) 190 582,49 

задоволено, 

постанова ДАГС  

17.01.17р., ВС/КАС 

від 27.03.18р.  100 

 

56 804/3916/17 Криворізька південна 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Дніпроп.обл. (ПДВ) 

544 646,13 

задоволено, 

постанова ДАГС  

19.06.18р., 

ухвалаВС/КАС від 100 
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09.11.18р.  

57 804/4767/17 

ДУ Офісу великих 

платників податків 

ДФСУ ( штр. на 

податок на воду) 

57 174,74 

відмовлено, пост. 

ДААС 

від24.05.2018р. 
  

 

58 804/ 4817/17 

ДУ Офісу великих 

платників податків 

ДФСУ ( ПДВ) 

1 375 565,54 

відмовлено, пост. 

ДААС від 

18.04.2018р.   
 

59 804/5054/17 
Криворізька південна 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Дніпроп.обл. ( СЕА ПДВ) 

4 447 876,00 

задоволено повністю, 

рішення від 

26.12.2017р., ухвала 

Третього 

апел.адм.суду від 

22.01.2019р. 100 

 

60 804/6973/17 
Криворізька південна 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Дніпроп.обл. ( штр. 

Под/приб.) 

227 984,24 

задоволено повністю, 

рішення від 

23.01.2018р., 

постанова ДААС від 

17.07.2018р. 100 

 

61 804/7340/17 

Криворізька південна 

ОДПІ ГУ ДФС у 

Дніпроп.обл. 

(завищ.відємного знач. 

Под/приб.) 

10 193 366,00 

задоволено повністю, 

рішення від 

30.11.17р., постанова 

ДААС від 

10.07.2018р. 100 

 

62 804/967/18 ДУ Офісу великих 

платників податків 

ДФСУ (штр.ПДВ) 

1 233 107,44 

відмовлено, рішення 

ДОАС від 

24.04.2018р., 

постанова ДААС від 

12.07.20218р.   

 

63 
160/9372/18 Державна екологічна 

інспекція у Дніпр. Обл 

про скасування 

припису від 

10.08.2018р. 

розглядається в суді 

у 2019р. 
  

 

64 160/9585/18 
ГУ Держспоживслужби 

у Дніпр.обл. 

 про 

скасування 

розпорядження 

від 

16.11.2018р. 

заява про відмову від 

позову 

  

 

65 904/10495/17 ОСББ Рязанова 11 158 636,88 
розглядається в госп. 

суді , призначена 

судова експертиза   
 

66 904/10195/17 ОСББ Рязанова 17 86 112,64 
розглядається в госп. 

суді , призначена 

судова експертиза   
 

67 904/5720/16 ОСББ Рязанова 11 209 291,69 

Пост. ДАГС від 

29.01.2018р. 

задоволено част. у 

розмірі  52 042,62 

грн., сплачено.   
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68 910/ 18958/17 ТОВ "Моноліт груп" 2 884 642,81 

Рішення від 

19.02.2018р. 

задоволено в 

повному обсязі, на 

виконанні у  

Соломянському 

ВДВС м.Києва 100 

 

69 904/9004/17 ЖК  Комфорт-2 41 811,70 

Рішення від 

13.12.2017р. 

задоволено в 

повному обсязі, пост 

ДАГС від 22.02.18р, 

ВС/КГС від 

23.08.18р. , на 

виконанні у  

Саксаг.ВДВС  100 

 

70 904/10261/17 КП Новопілля 161826,22 

Рішення суду від 

01.03.2018р. Задов. В 

повному обсязі, на 

викон в  ГТУЮ у 

Дніпр.обл. 100 

 

71 904/10146/17 ЖБК ГІРНИК 43 179,36 

Рішення від 

08.02.2018р. 

задоволено в 

повному обсязі, на 

виконанні у  

Тернівському ВДВС, 

сплачено 4560,84грн. 100 

 

 

 

Таблиця № 67 

        Цивільні позови КП "Кривбасводоканал" з відшкодування матеріальної шкоди за 

крадіжками  за 2018 р.- лютий 2019 р. 

 

№ п/п № справи Відповідач  
Сума до 

стягнення  
Стадія 

Вірогідність 

стягнення 

(%) 

1 

211/2372/15-к Драпалюк А.Ю. 3 231 275,80 

Розглядається у 

Тернівському рай.суді 

м.Кривого Рогу   

2 

210/4251/18 Лузіна О.В. 578 472,07 

Рішення Дзерж. 

Рай.суду  м.Кривого 

Рогу від13.02.2019р.   

3 

210/2999/16-ц Гречух О.М. 11 331,60 

Рішення Дзерж. 

Рай.суду  м.Кривого 

Рогу від09.08..2018р.   

4 

177/1989/17 Неда Р.В. 6 461,90 

Рішення Криворізького 

районного суду від 

10.01.2018р.,вик.лист 

отримано 12.02.2018р.   
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5 

215/1744/18 

Шуліка В.А., Мачула 

А.Д. 13 027,50 

Розглядається у 

Тернівському рай.суді 

м.Кривого Рогу   

6 

215/3204/18 Думанський В.В. 1337,5 

Розглядається у 

Тернівському рай.суді 

м.Кривого Рогу   

7 

216/1259/18 Хлівенко О.Ю. 5367,94 

Розглядається у Центр-

Міському рай.суді 

м.Кривого Рогу   

8 

210/877/18 Колєснік В.С. 2008,55 

Розглядається 

уДзержинському 

рай.суді м.Кривого Рогу   

9 

214/4399/18 Куцик П.В. 2895 

Розглядається у 

Саксаганському рай.суді 

м.Кривого Рогу   

10 212/5869/18 

Короленко І.Г., Петров 

А.С., Федорина В.А., 

Янчий В.О., Титов 

О.О., Ключников О.Ю. 

939 631,28 

Ухвала Жовтневого 

рай.суду м.Кривого 

Рогу від 21.01.2019р. 

Про повернення 

позовної заяви    

 

Таблиця № 68 

  

Позови пред'явлені до КП КВК 
 

       

№ № справи Позивач позовні вимоги 
сума 

вимог 
стадія 

вірогідніст

ь 

задоволен

ня вимог 

(%) 

1 210/6295/18 Ващенко О.М 

захист прав 

споживачів 2 133,73 

рішення 

13.02.19 

(частково 

задоволено) КП 

КВК готується 

апеляційна 

скарга   

2 210/6275/18 Балясний О.Г 

захист прав 

споживачів 10 163,00 на розгляді   

3 215/1761/18 Дутов Ю.В 

захист прав 

споживачів 8 440,00 

рішення, 

відмовлено. 

Позивачем 

подано 

апеляційну 

скаргу   

4 
210/1606/18 

Чекмарьов 

В.М 

захист прав 

споживачів 640,00 

Апеляція, 

відмовлено   
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5 №210/6070/18 

Вишневецька 

Г.Ф 

скасування 

заборгованості 2 147,52 на розгляді   

6 212/4082/18  Попова О.Я 

захист прав 

споживачів 640,00 

рішення, 

відмовлено   

7 

214/2237/16-

ц 

Вінніченко 

К.А 

стягнення 

матеріальної і 

моральної шкоди 

215 

498,38 на розгляді   

8 

904/475/18 

ТОВ КК 

"ДОМ. КОМ" 

визнання договору 

укладеним на 

умовах позивача 881,00 

рішення, 

задоволено   

9 
214/7685/18 

Конопатенко 

О.М 

відшкодування 

моральної шкоди 

368 

200,00 на розгляді   

10 
214/7382/18 

Конопатенко 

О.С 

відшкодування 

моральної шкоди 

368 

200,00 на розгляді   

11 
214/310/19 Атлашкін Р.В 

відшкодування 

моральної шкоди 

834 

600,00 на розгляді   

12 
214/306/19 Атлашкін І.В 

відшкодування 

моральної шкоди 

834 

600,00 на розгляді   

13 
214/309/19 Кушнір А.В 

відшкодування 

моральної шкоди 

834 

600,00 на розгляді   

14 216/4517/17 Дудник О.О 

поворот виконання 

рішення 13 089,35 

апеляційна 

скарга   

15 216/6390/18 Буртова Ж.В 

відшкодування 

шкоди 

120 

000,00 на розгляді   

16 904/413/18 

ПП Щебінь 

України 

стягнення 

заборгованості 52 158,52 мирова угода   

17 904/555/18 ПАТ КТЦ 

визнання договору 

недійсним   відмовлено   

18 904/1714/18 

ТОВ Комбінат 

благоустрою 

стягнення 

заборгованості  81 870,98 відмовлено   

19 214/2510/18 Новік Р.М 

захист прав 

споживачів 6 641,00 повернуто   

20 
214/901/19 Кобзар Є.В 

відшкодування 

моральної шкоди 

834 

600,00 на розгляді   

21 
214/305/19 Кобзар М.В 

відшкодування 

моральної шкоди 

834 

600,00 на розгляді   

  

 

Таблиця № 69 

 

Претензії до КП КВК 2018 р. 

 

     № Заявник вимоги рішення стадія 

1 ФОП Ткачов М.Г 19933,82 задоволено 

сплачен

о 

2 ПАТ КТЗ Констар 7226,06 відмовлено   
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3 ТОВ Гідротерм 42641,64 відмовлено   

4 
ПАТ Дизельний завод 83494,08 відмовлено   

5 

КПТМ 

"Криворіжтепломереж

а" 8 148 142,00  

пропозиція про прийнятя 

рішення про припинення 

зобов’язань шляхом 

проведення зарахування 

зустрічних однорідних 

вимог.   

6 

Державна екологічна 

інспекція 65,67 задоволено сплачено 

7 

Дніпропетровський 

РЦ з 

гідрометеорології 2343 відмовлено   

8 ТОВ Комбінат 

благоустрою 47189,61 відмовлено 

подано до 

ГСДО, 

відмовлен

о 

9 
ДП Криворізький 

експертно-технічний 

центр Держпраці 39 024,48  задоволено 

сплаче

но 

10 
ПАТ Дизельний завод 2 852,00  відмовлено   

11 
ПАТ Дизельний завод 2514,95 відмовлено   

12 Державна екологічна 

інспекція 31,66 задоволено 

сплаче

но 

13 Акименко А.В укладення договору відмовлено   

14 

ТОВ Паливно-

енергетичний союз 145240,88 відмовлено   

15 Щербак І.В 

відновлення 

водопостачання відмовлено   

16 Буртова Ж.В 

відшкодування 

матеріальної та моральної 

шкоди  відмовлено 

подано 

до Ц-м 

суду 

 

 

17. Управління фінансовими ризиками: цілі та політика 

    Основні фінансові інструменти Підприємства включають дебіторську та 

кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна функція 

цих фінансових інструментів – забезпечити фінансування діяльності Підприємства. 

Підприємство має різні інші фінансові активи і зобов’язання, такі як інша 

дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у 

ході операційно-господарської діяльності Підприємства. Діяльність Підприємства 

здійснюється під впливом ризиків, притаманних фінансовим інструментам ризику 
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ліквідності, кредитного ризику, процентного ризику, ризику недостатності 

капіталу. Підходи Підприємства до управління кожним із цих ризиків представлені 

нижче. Підприємство не зазнає валютного ризику.  

 

Ризик ліквідності  
    Основою управління ризиком ліквідності Підприємства є постійне 

підтримання наявності достатнього рівня грошових коштів, ліквідних фінансових 

ресурсів для виконання зобов’язань при настанні термінів їх погашення. Основу 

фінансових ресурсів, відмінних від високоліквідних ресурсів – грошових коштів 

Підприємства, складають розрахунки зі споживачами.  

За показниками абсолютної ліквідності підприємство має в 2018 року 

зниження рівня ліквідності та станом на 31.12.2018 року цей показник є нижче 

нормативного, що вказує на ризики неможливості своєчасно розрахуватися за 

своїми зобов’язаннями. Підприємство може не виконати своїх зобов’язань з 

причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих 

обставин, може бути змушене звернутися до Органу управління для одержання 

фінансової підтримки з метою погашення зобов'язань. 

З метою управління ризиком ліквідності та кредитним ризиком 

Підприємством використовується практика авансування споживачами при 

одночасному застосуванні умов безвідсоткового товарного кредитування, що 

надаються постачальниками. Підприємство здійснює постійний моніторинг стану 

розрахунків споживачів та інших дебіторів за надані послуги, активно 

застосовуючи механізми впливу на боржників, передбачені законодавством, а саме 

застосування штрафних санкцій, що дозволяє досягати ефективного стану 

управління ризиком ліквідності. Підприємство аналізує свої активи та зобов’язання 

за строками їх погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних 

строків виконання зобов’язань за відповідними інструментами. 

 Кредитний ризик  

     Кредитний ризик Підприємства переважно пов’язаний з такими фінансовими 

інструментами, як торгова дебіторська заборгованість споживачів, інша 

дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Кредитний ризик 

Підприємства переважно пов’язаний з такими фінансовими інструментами, як 

торгова дебіторська заборгованість споживачів, інша дебіторська заборгованість, 

грошові кошти та їх еквіваленти. З метою управління кредитним ризиком та 

оперативного впливу на рівень розрахунків споживачів у Підприємства 

запроваджено систему контролю за рівнем розрахунків споживачів за отримані 

послуги. Підприємством застосовуються різноманітні механізми розрахунків з 

дебіторами (заліки, переведення боргу, інше), здійснюється постійна робота з 

досудового стягнення боргів, у тому числі з використанням механізмів, 

передбачених законодавством, в інших випадках на постійній основі проводиться 

претензійно-позовна робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку. 

Підприємство успішно контролює та управляє кредитними ризиками, пов’язаними 

із погашенням боргів.  
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Кредитний ризик по інших фінансових активах Підприємства, які включають 

грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності 

контрагента розрахуватися за своїми зобов’язаннями перед Підприємством.  

 

18. Інформація про одержані від Підприємства 

провідним управлінським персоналом винагороди 

Стосовно одержаних виплат від Підприємства провідному управлінському 

персоналу протягом 2017 та 2018 року повідомляємо наступне: 

1. Директор підприємства – 

2017 рік – 314 202,04 грн. 

2018 рік – 371 190,43 грн.  

2. Перший заступник директора –  

2017 рік – 243 420,56 грн. 

2018 рік – 338 722,76 грн. 

3. Головний бухгалтер – 

2017 рік – 223 347,41 грн. 

2018 рік – 265 130,03 грн.  

4. Заступник головного бухгалтера з податкового обліку – 

2017 рік – 148 325,36 грн. 

2018 рік – 238 632,34 грн.  

5. Заступник головного бухгалтера – 

2017 рік – 150 022,82 грн. 

2018 рік – 184 807,07 грн.  

 

19. Вплив інфляції 

Держстатом України оприлюднений офіційний показник інфляції за 2018 рік 

(109,8%), кумулятивний приріст інфляції за останні 3 роки склав 40,3%, що не 

перевищило 100%, передбачених П(С)БО 22 «Вплив інфляції» для коригування 

показників фінансової звітності. 

Згідно пункту 4. П(С)БО 22 «Вплив інфляції», показники   річної   фінансової  

звітності  підприємства підлягають  коригуванню із застосуванням коефіцієнта 

коригування у разі   наявності   в   економічному   середовищі,  зокрема,  таких 

специфічних факторів:  

       - переважна  більшість  населення  зберігає  свої заощадження у формі  

немонетарних  активів  або  у відносно стабільній іноземній валюті;  

      - продаж  та  придбання  активів на умовах відстрочення платежу 

здійснюється   за   цінами,   які   компенсують  очікувану  втрату купівельної  

спроможності  грошей  протягом  періоду  відстрочення платежу;  



- eiAcorrosi craeru, rapo6iTHa rrJrara ra qinpr in4ercyrorrc.s sriAno s iHAeKcoM

qiH;

- AOC,ITHeHHfl 3HaqeHHt

ei.[corrcin.

KyMynrrr{BHoro npupocry inQnxqii 100 i 6inrrue

. lliarplTeMcrBo He KopLrryBzlno rroKa3HLrKLr Qinanconoi enirnocri y sn'xsry si

sNaiHorc iH4ercy iHQrr qii, ocrcimrz BpaxyB€Ino cyKyrlHicrr cneqn$ivnnx rimxicnux ra
.flrdcHzx xapaKTeplrcrrrK eronoN,ri.rHoro cepeAoBLIIqa upI,ITaMaHHLIX riuepinQnsqifiHifi

erconouiqi.

20. CepeAoBHrrIe AiqruHocri ra prr3rlKrr, rpl{TaMaHni Vrcpaiui

flirnrnicrr KfI <Kpun6acBoAoKaHarr)), .f,K i 4ixmnicm inrulx ni4upzeucrB B Vrpaini,
3HaxoAlrmc.f, i npoAoB)KyBarkrMe 3HaxoAktrtrcfl, B octxHoMy vait6yrHboMy ui4 nuuunoivt

6esuepepnnoi notirzqnoi ra eKoHonaiqHoi HeBz3Haqenocri e Yxpaini, a rarox ni4

BrrJrzBoM sificrKoeoro rrporlrcrorHHr na cxoAi Yrpainu. I-li uoaii HerarvBHo BrInuHynI,I

Ha pe3ynbrurvr 4iamnocri ra QinaHconuit crau ui4upnevrcrBa.

Xo.rayrpanniHcsrcuitlepcoHzrJr BBa)Kae, qo siH Bxr{Bae narexni 3axoAr{ ua ni4rpzrr,rrcy

cra6ilrHocri Aislrnocri ui4upneucrBa, ocraroqHuit r.rus i nacniAxu uoriruqnoi ra
eronoN,ri.firoi rcpuaz uepe46aunrn nrpafi cKJraAHo, npore BOHLI Mo)Kyrb Markl uo4alrruzfi
HerarlrBHuft surzn Ha eKoHolrairy Yrpainra ra 6isHec ni4upneucrBa.

2l.Iloaii nicrq ssiruoi uaru

flicn.s 31 rpyan s,2018 porcy Ao Aarlr 3arBepA)KeHHr repinnuqrBoM Qinanconoi snirHocri
ne ei46ynilrocr noAifi, sxi ruornz 6u nnnunyrvlaa finaHconufi cralr lli4upnevrcrBa.

IJg rfiHaucoBa ssirHicrr 6ytacxB€LrreHa repinnzqrBoM lli4npraevrcrBa ra 3arBepAx{eHa Ao
BLrnycKy 20 nrororo 2019 poKy.

Bia irvreni lli4upu

Kepinnnr

B.o. ronoBHoro

I;ff"-g
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