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ЗАЯВА
ПРО В1ДПОВ1ДАЛЬН1СТЬ КЕР1ВНИЦТВА

ЩОДО П1ДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ OIHACOBOi 3BITHOCT1 ЗА Р1К, ЯКИЙ 
ЗАК1НЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ

Комунального пщприемства електромереж зовн1шнього осв1тлення м. Киева 
«Ки1вм1ськсв1тло»

Кер1вництво несе вщповщальн1сть за пщготовку ф1нансово1 зв1тност1, яка достов1рно 
вщображае ф1нансовий стан Комунального пщприемства електромереж зовн1щнього осв1тлення 
м.Киева «Ки1вм1ськсв1тло» станом на 31 грудня 2021 року i результати його д1яльност1, рух 
грощових кощт1в та зм1ни у власному кап1тал1 за р1к, який зак1нчився ц1ею датою, вщпов1дно до 
М1жиародних стандарт1в ф1нансово1 зв1тност1 («МСФЗ»).

При пщготовц! ф1нансовоТ зв1тност1 кер1вництво несе вщповщальн1сть за:

належний виб1р та застосування обл1ково1 пол1тики;
представления 1нформащ1, у тому числ! даних про обл1кову пол1тику, у форм!, що забезпечуе 
прийнятн!сть, достов!рн!сть, сп!в ставн!сть та зрозумщ!сть такоТ !нформац!Т;
розкриття додатково! !нформац!1 у випадках, коли виконання вимог МСФЗ е недостатн!м для 
розум1ння користувачами зв!тност! того впливу конкретних операц!й, !нщих под!й та умов 
на ф!нансовий стан та ф!нансов! показники д!яльност! П!дприемства;
та зд!йснення оц!нки здатиост! Пщприемства продовжувати свою д!яльн!сть на безперервн!й 
основ!.

Кер1вництво також несе в1дпов1дальн1сть за розробку, впровадження та п1дтримання 
ефективно! та над1йно1 системи внутр1шнього контролю в ycix п1дрозд1лах П1дприемства, а також:

ведения надежно! обл1ково1 документац11, яка дозволяе у будь-який час продемонструвати та 
пояснити операцц П1дприемства i розкрити 1нформац1ю з достатньою точн1стю щодо I'l 
ф1нансового стану i яка надае можлив1сть забезпечити вщповщн1сть ф1нансовоГ зв1тност1 
Пщприемства вимогам МСФЗ;
ведения бухгалтерських запис!в у вщпов1дност1 до законодавства Украши, 
застосування обгрунтовано доступних заход1в щодо збереження актив1в Пщприемства; 
запоб1гання i виявлення випадк1в щахрайства та 1н1пих порущень.

Ф1нансова зв1тн1сть Пщприемства за р1к, який зак1нчився 31 грудня 2021 року, була 
затверджена кер1вництвом «18» лютого 2022 року.

В!д 1мен1 кер1вництва:

Директор

Головиий бухгалтер

ВОЛОДИМИР Круценко

ОКСАНА Ворона



Одиниця BHMipy: тис. гри. без десяткового знака
Складено (зробити позиачку «V» у в1дпов1дн1й кл1тинщ):
за нац1ональними положениями (стандартами) бухгалтерського обл1ку
за м1жнародними стандартами ф!нансово1 зв1тност1

Дата (р1к, м1сяць, число)
Коди

22 1 01 1 01
,Комунальне тдприемство електромереж зовн1шнього осв1тлення И1дприе.мство

м.Киева «Ки|'вм1ськсв1тло» за СДРПОУ 03360905

Територ1я м. Ки1в за КАТО'П’Г* 8038900000
Орган1зац1йно-правова форма Державн! адм1|нстрацн областей, м1ст Киева i

за KOI1ФГ 150господарювання Севастополя
Вид економ1чноТ д1яльносп Розпод1лення електроенерг1| за КВ ЕД 35.13
Середня к1льк1сть прац1вник1в 415
Адреса, телефон 03680 м. к'нУв, вул. Машинобуд1вна, 40

Баланс (Зв1т про ф1нансовнй стан) 
на 01.01.2022 р.

КодзаДКУД 1180100Форма № 1

Актив Код 
рядка

На початок зв!тного 
пер!оду

На к!нець зв!тного 
пер!оду

1 2 3 4
1. Необоротн! активи

Нематер1альн1 активи: 1000 35359 35329
перв1сна варт1сть 1001 35599 35599
накопичена амортизащя 1002 240 270

Незавершен! кап!тальн! !нвестицн 1005 — 228251
Основн! засоби: 1010 1505963 1586022

перв!сна варт!сть 1011 1839622 2021766
зное 1012 333659 435744

1нвест'иц!йна нерухом!сть 1015 — —
Довгостроков! б!олог!чн! активи 1020 — —
Довгостроков! ф!нансов! !нвестиц!1:

як! обл!ковуються за методом участ! в кап!тал! !нших п!днриемств 1030 — —
!нш! ф!нансов! !нвестицн 1035 — —

Довгострокова деб!торська заборгован!сть 1040 — —
В!дстрочен! податков! активи 1045 — —
1иш! необоротн!активи 1090 120485 —
Усього за розд!лом 1 1095 1661807 1849602

11. Обороти! активи
Запаси 1100 17333 21272
в т.ч: eiipo6nu4i запаси ПО! 17333 21272

незавершене виробництво 1102 — —
готова продукция 1103 — —
товари 1104 — —

Поточи! б!олог!чн! активи 1110 — —
Вексел! одержан! 1120 — —
Дебп'орська заборгован!сть за проду кц!ю, товари, роботи, послуги 1125 583 819
Дсб!торська заборгован!сть за розрахунками: 

за виданими авансами ИЗО 3 63
3 бюджетом 1135 161 174
>' тому числ! 3 податку на прибуток 1136 — —

Дебторська заборгован1сть 1з нарахованих doxodie 1140 — —
Деб1торська заборгован1сть за розрахунками 1з BH^Tpimnix 
розрахунк!в 1145 — —

1нша поточна деб!торська заборгован!сть 1155 476 636
Поточи! ф!нансов! !нвестицн 1160 — —
Грош! та Ух екв!валенти 1165 5052 2865
в т. ч.: гот1вка 1166 — , —
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рахуики в банках 1167 5052 2<?65
Витрати майбутьнх пер1од!в 1170 76 174
iHUji обороти! активи 1190 46 26
Усього за розд!лом II 1195 23730 26029

III. Необоротн! активи, утримуван! для продажу та групи вибуття 1200 13051 9361

Баланс 1300 1698588 1884992

Продовжсння

лрсмероь,-

Пасив
Код 

рядка
На початок зв!тного 

пер!оду
На к!нсць звтного 

пер! оду

I. Власний кап1тал

Заресстрований (пайовий) кап1тад 1400 5350 5350
у.т.н. внески до незаресстрованого статутного каттачу 1401 — —

Кап1тал у доогинках 1405 54262 53835
Додатковий кап1тал 1410 223353 231408
Резервний каппал 1415 921 988
Псрозпод1лсний прибуток (непокритий збиток) 1420 — —
1 !еоплачений каптал 1425 — —
Вилучений каптал 1430 — —
Усього за розд1лом I 1495 283886 291581
И. Довгостроков! зобов’язання i забезпечення
В1дстрочен1 податков! зобов’язання 1500 5355 5135
Довгостроков! кредити банк1в 1510 — —
1нш1 довгостроков! зобов’язання 1515 302 291

Довгостроков!забезпечення 1520 — —
1 Цльове ф1нансування 1525 — —
Усього за розд1ло.м 11 1595 5657 5426
III. Поточи! зобов’язання i забезпечення
Короткостроков! кредити банк!в 1600 — —
Вексел! видан! 1605 — —
Поточна кредиторська заборгован!сть за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 — —
товари. роботи, послуги 1615 175 21
розрахунками з бюджетом 1620 243 123
у тому числ! 3 податку на прибуток 1621 151 113
розрахунками з! страхування 1625 — —
розрахунками з оплати прац! 1630 382 250

Поточна кредиторська заборгован1сть за одержаними авансами 1635 166 48
Поточна кредиторська заборговашсть за розрахункалш з 
учасниками

1640 150 167

Поточна кредиторська заборгован!сть !з внутр!111н!х розрахунк!в 1645 7 17
Поточи!забезпечення 1660 11220 10783
Доходи майбутгпх пер!од!в 1665 1390656 1572169
IniiH поточи! зобов’язання 1690 6046 4407
Усього за розд!лом III 1695 1409045 1587985
IV. Зобов’язання, пов’язан! з необоротними активами, __
утримуваними для продажу, та трупами вибуття \—\ 1700 — —

Баланс / / J ^900 1698588 1884992

Директор

Головний бухгал^?!!?.^

:1 i

Круценко Володимир 1ванович

КСВ1ГЛ0 Ворона Оксана МиколаТвна



за СДРПОУ

Дата (р1к, м1сяць, число) 
,Комунальне п1дприемство електромереж зовн1шнього осв1тлення1 ндприсмство л «г

м.Киева «Ки1вм1ськсв1тло»
(наймеиування)

Зв1т про ф!на11сов1 результати (зв1т про сукупний дох1д)
за 2021 р1к

Коди
22 I 01 I 01

03360905

Форма № 2
I. Ф1НАНСОВ1 РЕЗУЛЬТАТИ

Код за ДКУД [18010031

Стаття Код 
рядка

За зв1тний 
пер1од

За аналопчиий пер1од 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий доход в1д реал1зац11 продукцЙ (товар1в, робгг, послуг) 2000 390106 285117
Соб1варт1ст1. реал1зованоТ продукцЙ (товар1в, роб1т, послуг) 2050 (438418) (321857)
Валовпп:

npnOj'TOK 2090
збиток 2095 (48312) (36740)

lniiii операц1йн1 доходи 2120 4068 1972
Адм1н1стративн1 витрати 2130 (46695) (35317)
Витрати на збут 2150 (1716) (2090)
1нш1 операц1й1Й витрати 2180 (5237) (4693)
Ф1папсовип результат в1д операц1йно1 д1яльпост1: 

прибуток 2190
збиток 2195 (97892) (76868)

Доход в1д участ! в кап1тал1 2200 — —
1нш1 (1)1нансов1 доходи 2220 — —
limii доходи 2240 99309 77826

в т. ч. doxid eid благодшноХ допомоги 2241 — —
Ф1нансов1 витрати 2250 — —
Витрати в1д участ! в кагптал! 2255 — —
1нш1 витрати 2270 (286) —
Ф1напсовпй результат до оподаткувапня: 

прибуток 2290 1131 958
збиток 2295 — —

Витрати (дох1д) з податку на прибуток 2300 -297 -206
Прибуток (збиток) в1д припинено! д1яльност1 гисля оподаткування 2305 — —
Чистий ф1пансовий результат:

приб>'ток 2350 834 752
збиток 2355 — —

II. СУКУПНИЙ ДОХ1Д

Стаття Код 
рядка

За зв1тний 
пер i од

За аналопчний пер1од 
попереднього року

1 2 3 4
Дооц1пка (уи1нка) необоротних актив1в 2400 — 10603
Дооц1пка (уц1нка) ф1нансових 1нструмент1в 2405 — —
Наконичен! курсов! р1зниц1 2410 — —
Час'гка 1ншого сукупного доходу асогнйованих та сп1льних 1пдприемств 2415 — —
1Н1НИЙ сукупний дох1д 2445 -416 -717
11Ш1ИЙ сукупний дох1д до оподаткування 2450 -416 9886
Податок на прибуток, пов’язаний з 1ишим сукупним доходом 2455 -8 2162
1нший сукупний дох1д гисля оподаткування 2460 -408 7724
Сукупний дох1д (сума рядк1в 2350, 2355 та 2460) 2465 426 8476
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЩИНИХ ВИТРАТ

Стаття
Код 

рядка
За зв1тний 

пер1од
За аналог1чний пср1од 

попереднього року
1 2 3 4

Матер1алын затрати 2500 233326 157814
Витрати на оплату npani 2505 122511 99691
В1драхування на соц1алын заходи 2510 26936 22495

Л.мортизац1я 2515 102403 78610
1нш1 onepaniiiHi витрати 2520 6890 5347
Разом 2550 492066 363957

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПРИБУТКОВОСТ1 АКЦ1Й

Стаття
Код 

рядка
За зв1тний 

пер1од
За аналог1чний пер1од 

попереднього року
1 2 3 4

Серсдньор1чиа к1льк1сть простих ак1пй 2600 — —
Скори1'ована середиьор1чна к1льк1сть простих акц1й 2605 — —
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акц1ю 2610 — —
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту aKuiio 2615 — —
Дившенди на одну просту aKniio — —

Директор Круцснко Володимир 1ванович

Ворона Оксана МиколаТвнаГоловнин бухгалтер

Га Й и, .. -■
;::|деНТИ!±11КаЦ1ИНИИ

Дата (piK, м1сяць, число)

П1дприемство
Комунальне п1дпрн€мство електромереж зовн1шнього осв1тлення 
м.Киева «Ки1вм1ськсв1тло»

за едргюу

Коди
22 I 01 I 01

03360905

(найменування)
ЗвИ про рух грошовнх kohitIb (за прямим методом) 

за 2021 piK
Код за ДКУД№3

Стаття
Код 

рядка
За зв!тний 

пер1од

За апалопчний 
пср1од попереднього 

року
1 2 3 4

I. Рух koiiitIb у результат! операцШно? д1яльност1
IЗадходження вОт:
Реал1зац1Г продукцй’(TOBapiB, роб1т, послуг) 3000 5168 6198
Иовернення податк1в i збор1в 3005 — —
у тому числ! податку на додану варт1сть 3006 — —
ГОльового (|)1нансування ЗОЮ 381094 276172
Надходження в1д отримання субсид1й, дотац1й ЗОН — —
Надходження аванс1в в1д покуп1нв i замовник1в 3015 6541 6216
Надходження в1д повернення аванс1в 3020 — —
11адходл<ення в1д bUcotkIb за залишками kohitIb на поточних рахунках 3025 97 200
Надходження вш боржник1в неустойки (штра(|)1в, neni) 3035 189 163
Надходження в1д опера1нйно1 оренди 3040 — —
lniiii надходження 3095 9699 8095
Витрачання на оплату;
ToBapiB (po6iT, послуг)

3100 (239620) (164963)

Ilpaui 3105 (98220) (76710)
В1драхувань на С01нальн1 заходи 3110 (26728) (21073)
Зобов’язань 3 податк1в i збор1в 3115 (27440) (21971)
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Стаття Код 
рядка

За зв!тний 
нер!од

За аналопчний 
пер!од понереднього 

року
1 2 3 4

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (975) (394)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану варт1сть 3117 (1456) (2107)
Витрачання на оплату зобов’язань з 1нших податк!в i збор1в 3118 (25009) (19470)
Витрачання на оплату аванс1в 3135 (692) (488)
Витрачання на оплату повернення аванс1в 3140 (49) (31)
Imui витрачання 3190 (11234) (13707)
Чистий рух к’ошт1в 1нд операц1йно1 д!яльност! 3195 -1195 -1899
11. Рух кошт1в у результат! !нвестнц1йно1 д1яльност! 
Надходження в!д реал1зац!1:

(1)1нансових !нвести1пй 3200 — —
необоротних актив!в 3205 — —

Надходження в!д отриманих:
в!дсотк!в 3215 — —
див!денд!в 3220 — —

Надходження в1д дериватив!в 3225 — —
1нш! надходження 3250 262741 397826
Витрачання на придбання: 

ф1нансових !нвестиц!й 3255 — —

необоротних актив!в 3260 (263583) (398178)
Виплати за деривативами 3270 — —
1иш! платеж! 3290 — —
Чистий рух кошт!в в!д !нвестиц!йно1 д!яльност! 3295 -842 -352
III. Рух кошт!в у результат! ф!нансово1 д!яльност!
Надходження в!д: 

власного кан!талу 3300 — —

отримання позик 3305 — —
1нш! надходження 3340 — —
Витрачання на: 

викуп власних акц!й 3345 — —

погашения позик 3350 — —
снлату див!денд!в 3355 (150) —
оплату в!дсотк!в 3360 — —

1нш! платеж! 3390 — —
Чистий рух кошт!в в!д ф!нансово1 д!яльност! 3395 -150 —
Чистий рух грошових кошт!в за зв!тний пер!од 3400 -2187 -2251
Залишок кошт!в на початок року 3405 5052 7303
Вплив зм!ни валютних курс!в на залишок кошт!в 3410 — —
Залишок кошт!в на к!нець року 3415 2865 5052

Директор

Головний бухгалтер

Круценко Володимир 1ванович

Ворона Оксана МиколаТвна



ГИдприсмство

Дата (piK, м1сяиь. число)
Комунальне п1дприемство електромереж зовн1шнього осв1тлення
м.Киева «Ки1вм1ськсв1тло»

за еДРПОУ

(най.менування)

3BIT ПРО ВЛАСНИЙ КЛП1ТАЛ 
за 2021 piK

Коди
22 1 01 I 01

03360905

Форма № 4 КодзаДКУД 118010051

Стаття
Код 

рядка

Зареестро 
ваний

(пайовий) 
каптал

Kaniian у 
дооц1нках

Додаткви 
й 

каптал

Резерви 
ИЙ 

ка1птал

Перозпод!- 
лений 

прибуток 
(непокрити 

й збиток)

Неопла 
-чений 
кап1тал

Вилуче 
НИЙ 

кап1тал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 5350 54262 223353 921 — — — 283886
Корнгування:

Зм1на обл1ковоТ пол1тики 4005 — — — — — — — —

Винравлення помилок 4010 — — — — — — — —

Iiiiiii з\нни 4090 — — — — — — — —
Скорнгований залншок на 
початок року

4095 5350 54262 223353 921 — — — 283886

Чистин прибуток (збиток) 
за зв1тний пер1од

4100 — — — — 834,0 — — 834,0

1НП1ИЙ сукупнин дох1д за 
зв1тннй пер1од

4110 — (427) 19 — — — — (408)

Розпод1л прибутку:
Винлати власникам
(дившенди)

4200

Спрямування прибутку до 
зареестрованого кап1талу

4205 — — — — — — — —

ВЬтрахування до резервного 
капталу

4210 — — — 67 (67) — — —

Сума чистого прибутку, 
належиа до бюджету 
eidnoeiduo до законодавства

42/5 — — — — (167) — — (167)

Сума чистого прибутку на 
створвння спегральнил 
(ц1льових) фонд1в

4220 — — 567 — (567) — — —

Сума чистого прибутку на 
матер1альне заохочення

4225 — — (58) — (35) — — (91)

Внески учасник1в:

Внески до кагпталу 4240 — — — — — — — —
Погашения заборгованост! з 
кагнталу

4245 — — — — — — — —

Вилучення кагнталу:
Викуп ак1нй (часток) 4260 — — — — — — — —
Перепродаж викуплепих 
ак1йй (часток)

4265 — — — — — — — —

Лнулювання викуплепих ак1пй 
(часток)

4270 — — — — — — — —

Вилучення частки в каптал! 4275 — — — — — — — —
Imiii зм1ни в кап1тал1 4290 — — 7527 — — — — 7527

Разом зм!н у кап!тал1 Х295у. 8055 67 — — — 7695
Залишок на к!нсиь року /

/Ту /
988 — — — 291581

Круцеико Володимир 1вановичДиректор н\И1ВМ1СЬКСВ1ТЛб

Головний
' "^^5^503 03360905*iZs^

Ворона Оксана МиколаТвна
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Ко.мунальне nidnpucMcmeo електромереж зовн1шнього освтлепия м. Киева «КгавмКьксв^тло»

ПРИМ1ТКИДО ФШАНСОВО! 3B1THOCTI 3A2021 PIK

Примггка 1. Загальна 1нформац1я

Комунальне пщприемство електромереж зовн!шнього осв!тленпя м.Киева «КиТвм!ськсв!тло» 
(дал! - П!дприемство) засноване на комунальн!й власност! територ!альноТ громади м!ста Киева та 
гпдпорядковане Департаменту транспортноТ !нфраструктури виконавчого органу КиТвсько!' м!ськоТ 
ради (КиТвськоТ м!ськоТ державно!' адм!н!страц!Т).

П!дприемство утворено розпорядженням Представника Президента УкраТни в м. Киев! в!д 20 
с!чня 1993 року № 64. В!дпов!дно до розпорядження Пщприемство в!днесено до сфери управл!ння 
виконавчого органу КиТвсько!' м!сько!' ради (КиТвськоТ м!сько!' державно!' адм!н!страц!'Т).

Засновником та власником П!дприемства е територ!альна громада м!ста Киева, в!д !мен! якоТ 
виступае КиТвська м!ська рада.

М!сцезнаходження Пщприемства: вулиця Машинобуд!вна, 40, м. КиТв, 03680.

Пщприемство створене з метою забезпечення надежного функщонування м!ського 
господарства, а саме в частин! забезпечення за рахунок кошт!в м!ського бюджету осв!тлення 
територп об'ект!в благоустрою комунально!' власност! територ!ально!' громади м. Киева, шляхом 
утримання, експлуатацп, поточного ! кап!тального ремонту мереж зовн!шнього осв!тлення м.Киева, 
а також з метою отримання прибутку в!д госпрозрахунковоТ виробничоТ та !ншо!' господарськоТ 
д!яльност!, яка спрямована на задоволення суспщьних та особистих потреб.

Для забезпечення зовн!шнього, арх!тектурно-декоративного та святкового осв!тлення м!ста в 
експлуатац!!' КП «КиТвм!ськсв!тло» знаходяться:

4,2 тис. км - мереж зовн!шнього осв!тлення;
193,3 тис. од. - св!тлоточок, з яких 145,8 тис .од. - зовн!шне осв!тлення та 47,5 тис.од. 
- арх!тектурно-декоративне осв!тлення та !люм!нац!я;
76,8 тис. од. - опор р!зного типу;
1,5 тис. од. пункт!в живлення;
3 автоматизован! системи дистанц!йного управл!ння

П!дприемство мае 38 структурних п!дрозд!л!в, як! забезпечують виконання функц!й, 
покладених на нього. Середня к!льк!сть прац!вник!в пщприемства станом станом на 31 грудня 2020 
року становило 412 ос!б та станом на 31 грудня 2021 року становить 415 ос!б.

Основн! виробнич! структури, безпосередньо пов’язан! з забезпеченням роб!т на об'ектах 
зовн!шнього осв!тлення, под!лен! на:

7 експлуатац!йно-техн!чних район!в мереж зовн!шнього осв!тлення; 
п!дрозд!л обслуговування арх!тектурно-декоративного осв!тлення; 
виробничо-диспетчерська служба;
автотранспортний цех; 
вим!рювальна лаборатор!я; 
цех по ремонту обладнання.

Прнмкка 2. Умови, в яких працюе Пщприемство

Пандем1я Covid-19 тривае вже другий р1к, послабления проти еп1дем1олопчних обмежень з 
переходом до норм адаптивного карантину сприяли частковому в1дновленню виробничоТ 
активност! окремих суб’ект!в економ!чно1 д!яльност!. Водночас, м!нлив!сть ситуац!1 з р!внем 
захворюваност!, виснажен!сть виробник!в д!ею перманентних карантинних заход!в та 
непередбачуван!сть введения чергових обмежень продовжуе стримувати розвиток ключових вид!в 
економ!чноТ д!яльнос1т.



Ко.муиачьие тдприемство електро.мереж зовиштього освиплеиия .м. Киева «Кш'вмКьксвтло»
Основн! економ!чн! прогнози свщчать, що за 2021 р!к УкраТна не зможе надолужити те, що 

втратила у 2020-му роц!. Частина св!тових анал!тичних центр!в нав!ть попрщувала своТ прогнози 
щодо зростання економ!чних показник!в УкраТни.

Так, у Bank of America восени пог!рщили прогноз приросту економ!ки УкраТни у 2021 роц! з 
4,5% до 3%.

М1жнародний валютний фонд попршив оц1нку зростання валового внутр1и1нього продукту 
УкраТни в 2021 роц! з 4% до 3,5%. Те ж стосуеться й украТнських державних прогноз!в.

НБУ пог!рц1ив прогноз зростання економ!ки у 2021 роц! з 3,8% до 3,1%. Враховуючи 
показники перщого п!вр!ччя, висок! ц!ни на енергоносп, а також поточне ускладнення еп!дем!чноТ 
ситуац!Т, негативний вплив пандем!Т та ефект в!д подорожчання енергоноспв позначатимуться на 
економ!чн!й активност! й у наступному роц!, вважають у Нацбанку.

Б!льщ оптим!стично дивиться на ситуац!ю Св!товий банк. В!н залищив прогноз зростання 
валового внутр!щнього продукту УкраТни у 2021 роц! на р!вн! 3,8% та покращив його на 2022-2023 
роки. Про це йдеться в огляд! Св!тового банку «Конкуренц!я та вщновлення компан!й п!сля COV1D- 
19».

Споживча !нфляц!я у 2021 роц1 становила 10%. Ц1ль досягнути р1вня 1нфляцп у 5% ± 1 в. п. 
перевищена суттев1ше, н1ж оч1кувалося р1к тому. Значною м1рою 1нфляц1йн1 тенденщТ в У крапп 
в1дображали глобальн! процеси. Зростання показник1в 1нфляцп спостер1галися у всьому св1т1, а в 
розвинених крашах - була найвищою за останн! к1лька десятир1чь.

Завалом глобальне зростання 1нфляц11 е насл1дком стр1мкого в1дновлення попиту (з огляду на 
масштабн! ф1скальн1 i монетарн! стимули) та його переор1ентацн на окрем! групи товар1в i послуг 
на тл1 пов1льного в1дновлення пропозицй’ через порушення ланцюпв виробництва та поставок. 51к 
насл1док, стр1мко дорожчали енергоресурси, сировинн! товари та окрем! виробнич!

Протягом 2021 року на економ1ку УкраТни впливала загальна макроеконом1чна ситуагця та 
безпосередн! ризики серед яких:

продовження негативного впливу коронакризи на економ1ку. Насл1дком реал1зацп цього 
ризику стало п1двищення еп1дем1олопчних витрат суб’ект1в економ1ки та зниження 
продуктивност! виробництва;
низький р!вень !нвестування призводить до зниження ефективност! використання наявних 
фактор!в виробництва як! впливають на результати господарсько! чи ф!нансово1 д!яльност! 
п!дприемств та, в!дпов!дно, зниження економ!чного потенщалу краТни в ц!лому.
попршення умов на зовн!ц1н!х товарних та ф!нансових ринках. Актуальним залишаеться 
ризик пог!рц1ення умов торг!вл! для УкраТни: тривале збереження високих св!тових ц!н на 
енергонос!'!, зокрема на нафту та природний газ та/або пад!ння ц!н на св!тових ринках на 
сировину та товари украТнського експорту. Под!бна ситуац!я призводить до п!дви1цення 
девальвац!йного та !нфляц!йного тиску в УкраТни.
украТнський енергетичний комплекс з!ткнувся з одним !з найб!льц1их виклик!в: !сторично 
низьк! запаси вуг!лля на складах ТЕС, недостатн! обсяги накопичення природного газу в 
п!дземних сховищах газу (ПСЕ), високий р!вень зносу !нфраструктури та безпрецедентна 
ф!нансова криза на ринку електричноТ енергп, що зачепила практично ус! базов! 
п!дприемства галуз!.

Загальн! тенденцп та об’ективн! ризики та виклики, як! постали як перед св!товою економ!кою, 
так ! перед економ!кою УкраТни мали св!й негативний вплив ! на д!яльн!сть П!дприемства.

Серед основних негативних чинник!в, з якими з!ткнулось ГПдприемство, можна назвали:

значне зростання вартост! електроенергп на ринку та його нестаб!льност!, скасування так 
званого «1ПЧНОГО тарифу», що застосовувався для н!чного осв!тлення вулиць, все це 
призвело до зб!лыцення потреби в бюджетному ф!нансуванн!;
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Комунальне тдприемство електромереж зовнштього освтления м. Киева «КгавмКьксвтло»
спад д1лово1 активносп партнер1в П1дприемства мав значний вплив на ф1нансово- 
господарську д1яльн1сть пщприемства, недоотримання доход1в в1д госпрозрахунково! 
Д1яльност1;
1нфляц1йн1 оч1кування, пост1йне коливання ц1н на ринку, спад д1лово1 активност! 
б!знесових структур, стали проблемою при закуп!вл! товар!в, роб!т та послуг для д!яльност1 
Пщприемства;
додатков! заходи безпеки для проф!лактики поширення COVID-19, що викликали 
додатков! витрати на придбання засоб!в проф!лактики та захисту;
зб!льшення к!лькост1 годин непрацездатност! серед прац!вник!в пщприемства, що е одним 
13 фактор!в впливу на виконання виробничо’Г програми та зб!льщення витрат на виплати по 
Л1карняним.

Кр!м того, негативний вплив пандемп COVID-19 мав опосередкований вплив i на реал!зац1ю 
деяких проекпв з нового буд!вництва мереж зовн!щнього освклення, а також реал!зац!ю у 2021 роц! 
проекту кап!тального ремонту мереж зовн!щнього осв!тлення !з зам!ною ртутних та натр!евих 
свггильник!в на св1тлод!одн! свкильники при залученн! кредитних кощт!в Свропейського 
!нвестиц!йного банку.

Прнмпка 3.Основн пщготовки, затвердження i подання ф1нансово1 звПност!

Концепгуальна основа ф1на11сово1 звтюс ri

Ф!нансова зв!тн!сть Пщприемства е ф!нансовою зв!тн!стю загального призначення, тобто, 
ф!нансова зв!тн!сть, складена в!дпов!дно до концептуально! основи загального призначення, що е 
концептуальною основою ф!нансового зв!тування, яка в!дпов!дае загальним потребам щирокого 
кола користувач!в у ф!нансов!й 1нформац!Т.

Концептуальна основа ф!нансового звпування е концептуальною основою достов!рного 
подання та передбачае достов!рне подання ф!нансового стану, ф!нансових результат!в д!яльност! та 
грощових поток!в Пщприемства для задоволення !нформац!йних потреб щирокого кола 
користувач!в при прийнятт! ними економ!чних р!шень.

Концептуальною основою ф!нансово1 звпност! Пщприемства за пер!од, що зак!нчився 
31 грудня 2021 року, е М1жнародн1 стандарти ф1нансово1 зв1тност1 (МСФЗ), включаючи М1жнародн1 
стандарти бухгалтерського обл1ку( МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ), (ПКТ), видан! Радою з 
М!жнародних стандарт!в бухгалтерського обл!ку (РМСБО), в редакцй’ чинн!й на 31 грудня 2021 
року, що оф!ц!йно оприлюднен! на веб-сайт! М!н!стерства ф!нанс!в Украши.

I Ндготовлепа Пщпрнсмством ф!11а11сова зв!тп!сть в!дпов!дас вимога чнппнх МСФЗ, 
дотримання яких забезпечуе достов!рне подання !нформац!1 в ф!нансов!й звшюст!, а саме, доречно'!, 
достов!рноТ, з!ставно1 та зрозум!ло1 !нформац!1.

Ця ф!нансова зв!тн!сть пщготовлена у в!дпов!дн!сть до М!жнародних стандарт!в ф!нансово1 
зв!тност!.

Валюта подання звПност! та функц!ональна валюта, cryiiiHb округления

Функц!ональною валютою Пщприемства та валютою подання ц!е1 ф!нансово1 зв!тност! е 
украУнська гривня. Вся !нформац!я у звпност! подана в тисячах гривень, вс! суми наведен! з 
округлениям до тисяч гривень

Припущення про безперервн!сть д!ялы1ост!

Дана ф1нансова звкнють пщготовлена у В1дпов1дност1 з принципом безперервност! 
д!яльност!, зпдно з яким реал!зац!я актив!в та погащення вщбуваеться в ход! звичайно’Г д!яльност!.

Кер!вництво П!дприемства не може передбачити вс! зм!ни, як! можуть мати вплив на 
економ!ку в ц!лому, а також те, як! насл!дки вони можуть мати на ф!нансовий стан Пщприемства у 
майбутньому.
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Комунальне nidnpucMcmeo електромереж зовншшього освтлення м. Киева «Кшвм1съксв1тло»
Кер!вництво вважае, що воно зд!йснюе вс! заходи, необх!дн! для п!дтримки стаб!льно1 

д!яльност! та розвитку Пщприемства.

Дана ф!нансова зв!тн!сть не м!стить н!яких коригувань, як! можуть мати м!сце внасл!док 
такоТ невизначеност!. Про так! коригування буде повщомлено, якщо вони стануть в!дом!! зможуть 
бути огпнен!.

Осповн! принципи обл1ково1 ПОЛ1ТИКИ, що використовувалися П1Д час пщготовки mei' 
ф!нансовоТ зв!тност! наведено дал!. Ц! принципи застосовувалися послщовно в!дносно вс!х 
пср!од!в, якщо не зазначене !нще.

Форма та назвн ф1нансовнх зв1т1в

Перел!к та назви форм ф!нансово1 зв!тност! Пщприемства в!дпов!дають вимогам, 
встановленим П(С)БО 1 «Загальн! вимоги до ф!нансово1 зв!тност!», та форми Прим!ток, що складен! 
у в!дпов!дност! до МСФЗ.

Мстодн подання 1нформанн у ф1папсовнх зв!тах

Зпдно МСФЗ та враховуючи П(С)БО 1 Зв!т про ф!нансов! результати (Зв!т про сукупиий 
дох!д) передбачае подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класиф!кац!ею, основаною 
па метод! «фупкц!1 витрат» або «соб!вартост! рсал!зац!1», зг!дно з яким витрати класиф!кують 
в!дпов!дно до ix функц!й як частини соб!вартост! чи, наприклад, витрат на збут або адм!н!стративну 
д!яльн!сть.

Представления грощових поток!в в!д операц!йно1 д!ялыюст! у Зв!т! про рух грощових kouitIb 
зд!йснюеться !з застосуванням прямого методу, згщно з яким розкриваеться !нформац!я про основн! 
класи надходжень грощових кощт!в чи виплат грощових кощт!в. 1нформац!я про основн! види 
грощових надходжень та грощових виплат формуеться на пщстав! обл!кових запис!в Пщприемства. 

Зв!тиим пер!одом для складання ф!нансово1 звггност! КП «Ки1вм!ськсв!тло» е калеидарний р!к.

PiiiiciiiiB про опрплюдпсппя ф!папсово1 звтюст!

Ф!нансова зв!тн!сть П!дприемства затверджена до випуску директором Пщприемства 
Круценко Володимиром 1вановичем 18.02.2022 року.

Звтпсть за сегментами.

П!дприемство визначила свою Д1яльн1сть як единий звкний сегмент.

П1дприемство визначае сегмент в1дпов1дно до критер11в, встановлених МСФЗ (IFRS) 8 
«Операщйн! сегменти», з метою анал1зу ефективност! д1яльност1 ГИдприемства та розпод1лу 
pecypciB м1ж п1дрозд1лами, кер1вником регулярно переглядаються операц1йн1 результати д1яльност1 
ГИдприемства.

Спираючись на дан! внутр1шн!х зв!пв та результати свое! основноТ д1яльност1, кер!вництво 
визначило единий операц1йний сегмент, що складаеться за основним видом економ1чно1 д1яльност! 
- ИВЕД 35.13 Розпод1л електроенергИ.

Пр11м1тка 4 . Суттев! положения Обл1ково1 полггики.

Основа (або основн) oninKii, застосовапа при складашн ф1нансово1 зв1тност1

Обл1кова пол1тика ГИдприемства розроблена та затверджена директором Пщприемства 
наказом в1д 31.12.2020 року № 716, в1дпов1дно до вимог МСБО 8 «Обл1ков1 пол1тики, зм1ни в 
обл1кових оц1нках та помилки» та 1нших чинних МСФЗ. 1нш1 СФЗ не застосовуються 
ГИдприемством paHiiiie дати набуття ними чинност!. Обл!кова пол!тика КП «1<и1вм!сы<св!тло» 
погоджена Департаментом транспортноГ !нфраструктури ВО КМР (КМДА).
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Комунальне nidnpucMcmeo електромереж зовн1шнього осветления м. Киева «Киёвмёськсвётло»
У раз! в!дсутност! конкретного м!жнародного стандарту, який застосовуеться до господарсько’! 

onepauii, Кер!вництво використовуе власне судження при розробц! та застосуванн! обл!ковоТ 
пол!тики (основн! судження розкриваються нижче). При цьому враховуеться:

- стандарти ! тлумачення, що регулюють под!бн! або пов’язан! операц!!’;

- визначення, критер!!’ визнання та концепцп ощнки актив!в, зобов’язань, доходу ! витрат що 
викладен! в Концептуальн!й основ!;

- постановЬ !нщих орган!в стандартизац!!' обл!ку, як! керуються схожими концептуальними 
принципами, прийнят! галузев! норми (стандарти) та !нщу профес!йну л!тературу в частин!, 
що не суперечить МСБО 8 «Обл!ков! пол!тики, зм!ни в обл!кових оц!нках та помилки».

При розробц! обл!ково1' пол!тики для под!й або ситуац!й, за якими вщсутн! конкретн! 
м!жнародн! стандарти, кер!вництво формуе свое судження так, щоб !нформац!я, яка необхщна 
користувачам для прийняття економ!чним р!щень, була над!йною та достов!рно вщображала 
ф!нансовий стан пщприемства, економ!чний зм!ст операц!й, а не ix юридичну форму, а також 
нейтральною та неупередженою, обачною ( консервативною)! повною у вс!х суттевих аспектах.

Принципи обл!ку

П!дприемство веде бухгалтерський обл!к починаючи з 01 с!чня 2020 року в нац!ональн!й 
валют! в!дпов!дно до вимог М!жнародних стандарт!в бухгалтерського обл!ку (дал! - МСБО)! готуе 
ф!нансову зв!тн!сть в!дпов!дно до М!жнародних стандарт!в ф!нансово1 зв!тност! (дал! - МСФЗ).

Ф!нансова зв!тн!сть вщображае ф!нансов! результати операц!й ! !нщих под!й, групуючи ix по 
основних категор!ях (елементах) в!дпов!дно до економ!чних характеристик. У зв!т! про ф!нансовий 
стан елементами, безпосередньо пов’язаним елементами, безпосередньо пов’язаними з вим!ром 
результат!в д!яльност!, е доходи ! витрати.

Об’ект, що в!дпов!дае визначенню елементу ф!нансово1 зв!тност!, признаеться, якщо:

- !снуе в!рог!дн!сть того, що будь - як! майбутн! економ!чн! вигоди, пов’язан! з об’ектами, 
будуть отриман! (втрачен!);

- фактичн! витрати на придбання або варт!сть об’екту можуть бути над!йно оц!нен!.

Ф!нансова зв!тн!сть була пщготовлена на основ! принципу !сторично1 вартост!, за 
виключенням основних засоб!в, як! вщображаються за переоц!неною варт!стю.

111формац!я про кожну суттеву обл!кову полПику, яку пщприемство обрало та застосовуе 

Нема гер!альн! активи

Придбан! Пщприемством нематер!альн! активи, перв!сно оц!нюються за соб!варт!стю, що 
являе суму сплачених грошових кошт!в. Амортизац!я визнаються у витратах за прямол!н!йним 
методом протягом оц!нених строк!в корисного використання нематер!альних актив!в, починаючи з 
дати, коли ц! активи готов! до експлуатацп, оск!льки це найб!льщ точно в!дображае оч!куване 
використання майбутн!х економ!чних випд, властивих конкретному активу.

Витрати на придбання, розробку, утримання, пол!пщення нематер!альних актив!в з метою 
визнання та оц!нки об’екта нематер!альних актив!в вщображаються за такими трупами:

- права користування природними ресурсами;

- права на комерц1йн1 позначення;

- авторськ! й сум1жн1 права (програмне забезпечення, бази даних);

- iHuii нематер1альн1 активи.

Терм1ни експлуатац11 встановлюються зпдно наказу про введения в екснлуатац1ю з 
м1н1мальним терм1ном використання в1д 2-10 рок1в.
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Комунальне nidnpucMcmeo електромереж зовннннього осв1тлення м. Киева «КшвмКьксвтло»
П1дприемство мае безстрокове право на використання земельних д1лянок, на яких розташован! 

його буд1вл1, споруди та inuii основн! фонди, та оплачу податок на землю, який нараховуеться 
пюр!чно виходячи !з загальноТ площ! д!лянок i характеру Тх використання. Земля е комунальною 
влас1пстю i тому вона не включена до Зв!ту про ф!нансовий стан. Право користування землею 
включено до складу нематер!альних актив!в за варт!стю понесених на його оформления витрат без 
нарахування амортизац!1 у зв’язку з тим, що воно немае визначеного строку використання.

OciiOBiii засоби

В!дпов!дно до положень МСБО 16 «Основн! засоби», основн! засоби, окр!м групи «Буд!вл!, 
споруди» та «Транспортн! засоби», в!дображаються за !сторичною варт!стю за вирахуванням 
амортизац!!' та витрат в!д знец!нення. Така варт!сть включае варт!сть модерн!зац!1 об’ект!в 
зовн!шнього благоустрою, зам!ни частин устаткування .

Основн! засоби групи «Буд!вл!, споруди» та «Транспортн! засоби» вщображаються за 
переоп!неною варт!стю. При проведен! переоц!нки накопичену амортизац!ю перераховують 
пропорц!йно до зм!ни валовоТ балансово'! вартост! активу, так що балансова варт!сть активу п!сля 
переоц!нки дор!внюе персоц!нен!й сум!.

Амортизац!я розраховуеться прямол!н!йним методом. Середн! пер!оди амортизац!!’, як! 
представляють приблизно строк корисного використання в!дпов!дних актив!в, е наступними:

Рахунки Найменування групи та об’екта Терм!н використання Метод нарахування 
амортизац!!

100А Об’екти зовн!щнього
благоустрою

15 -20 рок!в Прямол!н!йний

103 Будинки,споруди 15 -20 рок!в Прямол!н!йний

104 Мащини та обладнання 5 -7 рок!в Прямол!н!йний

104 Електронно-обчислювальн! 
мащини, !нщ! !нформац!йн! 
системи

2-4 роки Прямол!н!йний

105 Транспортн!засоби 5-10 рок!в Прямол!н!йний

106 1нструменти, прилади, !нвентар 
(мебл!)

4-10 рок!в Прямол!н!йний

109 1нщ! основн! засоби 12 рок!в Прямол!н!йний

Витрати на реконструкц!ю! модерн!зац!ю кап!тал!зуються, зам!иене обладнання списуються. 
Коли виконуються суттев! ремонти, Пщприемство визнае варт!сть ремонту в якост! окремого 
компонента в рамках вщповщно! статт! основних засоб!в, якщо вони в!дпов!дають критер!ям 
визнання.

Основн! засоби, отриман! в результат! безоплатно!’ передач!, на дату визнання перв!сно 
оп!нюються за справедливою варт!стю отриманого активу, визначеного вщповщио до вимог МСФЗ 
13 «Оц!нка справедливо! вартост!». При визнанн! основних засоб!в, отримаиих в результат! 
безоплатно! передач! за р!щенням органу управл!ння, визнаеться !нщий додатковий кап!тал.

Списания основних засоб!в з балансу вщбуваеться при вибутт! або якщо оч!куеться, що 
подальше використання об’екта не принесе економ!чних виг!д за погодженням, а саме 
Департаментом комунально! власност! ВО КМР (КМДА).
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Комунальне тдприемство електромереж зовн1шнього освтления м. Киева «КгавмКьксвтло»
Iiimi пеоборотн! активи

До 1нших необоротних актив1в вщносити незавершен! капкальн! !нвестицп, як! м!стять у 
соб! витрати, пов’язан! з придбанням, виготовленням, буд!вництвом, модерн!зац!ю основних 
засоб!в ! нематер!альних актив!в. Пщприемство регулярно зд!йсню€ перев!рку балансовоТ вартост! 
незавершених кап!тальних !нвестиц!й для того, щоб визначити, чи !снують ознаки знец!нення 
вартост! них об’ект!в .

Об’екти незавершених кап!тальних !нвестиц!й не амортизуються.

Вще грочеп! податков! активи.

В!дстрочен! податков! активи визнаються з урахуванням !мов!рност! наявност! в майбутньому 
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використан! тимчасов! р!зниц!, що 
п!длягають вирахуванню. Балансова варт!сть вщетрочених податкових актив!в переглядаеться на 
кожну дату й зменшуеться в т!й м!р!, у як!й б!льше не !снуе ймов!рност! того, що буде отриманий 
оподаткований прибуток, достатн!й, щоб дозволити використати вигоду в!д в!дстроченого 
податкового активу повн!стю або частково.

Запаси

Запаси складаються в основному з витратних матер1ал1в, налива, запасних частин, буд1вельних 
матер1ал1в. Запаси визнаються активом, якщо icHye 1мов1рн1сть того, що Пщприемство отримае в 
майбутньому економ1чн1 вигоди, пов’язан! з Тх використанням, та Тх варт1сть може бути достов1рно 
визначена.

Запаси обл!ковуються по найменш!й з двох вартостей: соб!вартост! або чисто!* вартост! 
реал!зацп. При вщпуску у виробництво, продажу чи !ншому вибутт! запас!в застосовуються так! 
методи IX оц!нки;

- по соб!вартост! перших за часом надходження запас!в (Ф1Ф0) - при вщпуску запас!в у 
виробництво, продажу або !ншому вибутт!;

- !дентиф!ковано1 соб!вартост! - для запас!в, придбаних в рамках операщй, пов’язаних з 
одержаниям державних грант!в (придбаних за бюджетн! кошти) .

На зв!тну дату Пщприемство оц!нюе запаси щодо наявност! пошкоджених та застар!лих, 
втрати л!кв!дност!. У випадку лише, якщо так! под!! мали м!сце, для вщображення в обл!ку 
результат!в уц!нок Пщприемством створюеться резерв знец!нення запас!в.

Ф!папсов! впетрумептн

П!лприемство вид!ляс наступи! ф!нансов! !нструменти, як! можуть бути вщображен! у 
ф!нансов!й зв!тност!:

- у склад! ф!нансових актив!в:

о грошов! кошти та ix екв!валенти;

о деб!торська заборгован!сть (розпод!ляеться на поточну, непоточну, торговельну та 
!ншу дебп'орську заборгован!сть);

- у склад! ф!нансових зобов’язань:

о кредиторська заборгован!сть (розпод!ляеться на поточну, непоточну, та !ншу 
кредиторську заборгован!сть).

Поточна торгова деб!торська заборгован!сть вщображаеться за справедливою варт!стю, яка 
дор!внюе п вартост! погашения.

Безнад!йною визнаеться заборгован!сть, щодо яко! не !снуе в!рог!дност! п погашения. Даний 
факт затверджуеться кер!вником П!дприемства. У раз! порушення терм!н!в погашения деб!торсько! 
заборгованост! Пщприемство створюе резерв оч!куваних кредитних збитк!в. Зазначений резерв 
створюеться за кожним деб!тором на !ндив!дуальн!й основ! виходячи !з 180 дн!в прострочки.
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Припинення визнання

Припинення визнання ф1нансового активу зд1йснюеться лише тод1, коли:

спливае строк дп догов1рних прав на грошов! потоки в1д такого ф1нансового активу;

або П1дприемство передае ф1нансовий актив i таке передавания в1дпов1дае критер1ям для 

припинення визнання.

Резерви

Торговельна та 1нша деб1торська заборговагпсть, яка зазвичай носить короткостроковий 
характер, в1дображаеться у ф1нансов1й зв1тност1 за сумою виставленого рахунку за вирахуванням 
резерву сумн1вних борг1в. Резерв сумн1вних борпв нараховуеться в раз! об’ективних доказ1в того, 
що Пщприемство не буде в змоз! отримати належн! суми в!дпов!дно до перв1сних умов договору.

П!дприемство пер!одично анал!зуе пер!оди виникнення деб!торсько1 заборгованост! i вносить 
зм!ни в розм!р резерву. Сума витрат сумн!вних борг!в визнаеться у зв!т! про сукупиий дох!д.

Полкика списания

Ф!нансов! активи списуються повн!стю або частково, коли ГПдприемство вичерпала вс! 
практичн! можливост! щодо ix стягнення та прийшла до висновку про необгрунтован!сть оч!кувапь 
щодо стягнення таких актив!в. Визначення грошових поток!в, щодо яких в!дсутн! обгрунтован! 
оч!кування в!дносно в!дшкодування, вимагае застосування суджень. Кер!вництво розглянуло 
наступи! ознаки в!дсутност! обгрунтованих оч!кувань щодо стягнення таких актив!в: пронес 
л!кв!дац!1, процедура банкрутства, справедлива варт!сть забезпечення нижче витрат на стягнення 
або продовження заход!в щодо примусового стягнення.

Державн! гранти

Державн! гранти визнаються П!дприемством у раз!, коли обгрунтована впевнен!сть в 
отриманн! грант!в та виконанн! Пщприемством умов для ix отримання. Пщприемство у ход! 
зд!йснення господарськоТ д!яльност! отримуе гранти, пов’язан! з активами, та гранти, пов’язан! з 
доходами.

Гранти, пов’язан! з активами - це державн! гранти, основною умовою надання яких е те, що 
П!дприемство придбае, збудуе або !ншим чином набуде довгострокових актив!в.

Гранти, пов’язан! з доходами - це !нш! державн! гранти, кр!м грант!в, пов’язаних з активами.

Державн! гранти визнаються у прибутку або збитку на систематичн!й основ! протягом 
пер!од!в, у яких Пщприемство визнае як витрати вщповщн! витрати, для компенсування яких ц! 
гранти призначалися.

П!дприемство при обл!ку державних грант!в використовуе метод доходу. Цей метод полягае у 
визнанн! витрат, пов’язаних з одержаниям грант!в, та безпосередньо грант!в у склад! прибутк!в та 
збитк!в. При цьому, у раз!, якщо гранти пов’язан! з придбанням (буд!вництво) основних засоб!в, 
П!дприемство визнае у склад! доходу частину грант!в, р!вну нарахован!й амортизацп таких 
основних засоб!в, у кожному зв!тному пер!од!.

При введен! в експлуатац!ю основних засоб!в, придбання яких зд!йснюються за рахунок 
державних грант!в, пщприемство, вщносить суму грант!в, отриманих на придбання таких основних 
засоб!в до складу доход!в майбутн!х пер!од!в.

Державн! гранти, пов’язан! з доходом, визнаються у склад! доход!в у пер!од! понесения 
витрат, ф!нансування на покриття яких передбачено в!дпов!дним грантом. При цьому Пщприемство 
оц!нюе впевнен!сть у отриманн! таких грант!в. У раз! вщсутност! впевненост! гранти не визнаються 
у пер!од! понесения ! вщображення у склад! прибутк!в та збитк!в витрат, компенсац!я яких 
передбачена грантами, а визнання грант!в в!дбуваеться у пер!од! ix фактичного отримання з 
вщповщним вщображенням у склад! прибутк!в та збитк!в.
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По1оч1П забезпечення

Забезпечення в!дображаються у випадках, коли ГНдприемство мае тепер!щне зобов’язання 
внаслщок минулих под!й, та !снуе ймов!рн!сть в!дтоку ресурс!в, необхщних для виконання 
зобов’язання ! його сума може бути над!йно ощнена.

Внплатп прац1вникам

В ход! звичайноТ д!яльност! ГНдприемство нараховуе единий соц!альний внесок на зароб!тну 
плату прац!вник!в. Сдиний соц!альний внесок вщносяться на витрати по м!р! його нарахування. 
ГНдприемство не мае подальщих зобов’язань щодо виплат п!сля зв!льнення.

Податок па прибуток

Поточний податок на прибуток, поточи! податков! активи та зобов’язання зв!тного пер!оду 
визначаються в сум!, оч!куван!й до в!дщкодування податковими органами або сплат! до бюджету. 
При розрахунку n!ei суми використовуеться ставка податку та законодавча база, встановлена в 
законодавчому порядку на дату балансу. Поточний податок на прибуток розраховуеться в!дпов!дно 
до податкового законодавства Укра’Гни на основ! сум оподаткованого доходу та витрат, що 
зменщують базу оподаткування, вщображених ГНдприемством в податкових декларац!ях.

Вщетрочений податок на прибуток розраховуеться за методом балансових зобов’язань 
вщносно тимчасових р!зниць на зв!тну дату м!ж податковою базою актив!в та зобов’язань та ix 
балансовою варт!стю для ц!лей ф!нансовоГ зв!тност!.

В!дстрочен! активи та зобов’язання з податку на прибуток розраховуються за податковими 
ставками, як! оч!куються до застосування в тому роц!, коли ц! активи будуть реал!зован! або 
погащен! зобов’язання, виходячи з! ставок , як! встановлен! на дату балансу.

В!дстрочен! податков! активи ! в!дстрочен! податков! зобов’язання згортаються. Якщо 
законодавчо закр!плено право зарахувати поточи! податков! зобов’язання в рахунок поточних 
податкових актив!в, що мають в!дношення до одного ! того ж п!дприемства ! того ж податкового 
органу

Прпм!тка 5. IcTomi обликов! судження, ouinni значения i допущения

Шдготовка ф!нансово1 зв!тност! вимагае, щоб кер!вництво використовувало профес!йн! 
судження, припущення та розрахунков! оц!нки щодо вщображення доход!в, витрат, актив!в ! 
зобов’язань та розкриття !нформацп про умовн! зобов’язання на к!нець зв!тного пер!оду. Ц! оц!ночн! 
розрахунки та судження пост!йно оц!нюються ! базуються на попередньому досв!д! та !нщих 
факторах, у тому числ! на оч!куваннях щодо майбутн!х под!й, як! вважаються обгрунтованими за 
!сну1очих обставин. Фактичн! результаты, в!дображен! в майбутн!х пер!одах, можуть в!др!з11ятися 
в!д цих оц!нок. Кр!м вказаних оц!нок, кер!вництво Пщприемства також у певних випадках 
використовуе профес!йн! судження незалежних експерт!в при застосуванн! принцип!в обл!ковоГ 
пол!тики

OeiioBiii ouiiiKH i допущения

OcHOBHi припущення стосовно майбутн1х та 1нших ключових джерел невизначеност! оц1нок 
на к1нець звкного пер1оду, як1 мають 1стотний ризик виникнення необх1дност1 внести суттев! 
коригування до балансово! вартост! актив!в та зобов’язань протягом наступного ф!нансового року, 
розглядаються нижче.

Збнток 1пд зменшешп! корисност! основних засоб!в

В кшц1 ЗБяного пер1оду ГНдприемство оц!нюе чи е ознаки того, що актив може бути 
знец1нений. Ця оц!нка передбачае значн! управл1нськ! судження. Пщприемство уевЩомлюе, що 
дооц!нка основних засоб!в проведена на 01 с1чня 2020 року та 01 с1чня 2021 року, але значна 
невизначен1сть в1дносно ф1нансових 1 пол1тичних зм1н може вплинути на в1дшкодовану суму таких 
необоротних актив1в, що наявн! у Шдприемства, та на здатн1сть 1нвестувати в майбутньому у 
основн!засоби.
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Сума збитку в1д знец1нення корисност! основних засоб1в може бути переглянута. оц1нки, 

включаючи використану методолог1ю, можуть мати 1стотний вплив на варт1сть об’€кт1в основних 
засоб1в та знец1нення 1нших неф1нансових актив1в.

Знсчинепня торговельно!’ та iiiiuoY дсб1торсько1 заборгованост!

Резерв сумтпвних борпв оц1нюеться П1дприемством з використанпям Bciei наявно! 1нформацп 
щодо кредитоспроможност! кл1снт1в станом на зв1тну дату. Однак, фактичне в1дшкодування 
деб1торсько1 заборгованост! може в1др1знятися в1д оц1нки, зроблено! ТПдприемством.

Судов! пронеси

П1дприемство застосовуе icTOTui судження при оц1нц! та в!дображенн1 в обл1ку резерв1в та 
ризик1в виникнення умовних зобов’язань, пов’язаних !з судовими справами та 1ншими претенз!ями. 
що врегульован! шляхом переговор!в, арб1тражу, а також !нших умовних зобов’язань.

Судження необхщне при оц1нц1 Ймов1рност1 задоволення позову проти Пщприемства або 
виникнення зобов’язання, а також при визначенн! можливо! суми остаточного врегулювання. Через 
невизначен1сть, властиву процесу оц1нки, фактичн! витрати можуть в1др!знятися в1д перв1сноТ 
оц1нки резерву. Ц! оц1нки можуть зм1нюватися по Mipi надходжения ново!' !нформац!1. Перегляд 
таких оц1нок може Ictotho вплинути на майбутн! результати операц!йно1 д1яльност1.

П!дприемство на кожну зв!тну дату ретельно вивчае наявн! судов! процеси. У раз! наявност! 
судових процес!в, по яких !снуе висока в!рог!дн!сть в!дтоку економ!чних ресурс!в, Пщприемство 
створюе в!дпов!дне забезпечення. У раз! низько! в!рог!дност! в!дтоку економ!чних ресурс!в, 
П!дприемство не створюе забезпечення п!д так! процеси.

Оподаткування

Укра'Гнське податкове законодавство допускае р!зн! тлумачення та схильн!сть до частих зм!н. 
Кр!м того, !нтерпретац!я податкового законодавства податковими органами стосовно операц!й ! 
д!яльност! Пщприемства може не сп!впадати з думкою Кер!вництва. Як насл!док, податков! оргапи 
можуть пред’явити претензп по операц!ях ! П!дприемству можуть бути нарахован! додатков! 
податки та штрафи. Станом на 31 грудня 2021 року Кер!вництво вважае, що !нтерпретац!я 
податкового законодавства е правильною !, ц!лком ймов!рно, що податкова позиц!я Пщприемства 
буде стаб!льною.

Безперерв1псть д!яльност!.

Дана ф!нансова зв!тн!сть була пщготовлена на основ! принципу безперервност! д!яльност!, 
який передбачае реал!зац!ю актив!в ! погашения зобов’язань у ход! поточноТ операц!йно1 д!яльност!.

Кер!вництво Пщприемства не може передбачити вс! зм!ни, як! можуть мати вплив на 
економ!ку в ц!лому, а також те, як! насл!дки вони можуть мати на ф!нансовий стан П!дприемства у 
майбутньому. Кер!вництво вважае, що воно зд!йснюе вс! заходи, необх!дн! для пщтримки стабшьноТ 
д!яльност! та розвитку П!дприемства.

Дана ф!нансова зв!тн!сть не м!стить н!яких коригувань, як! можуть мати м!сце внаслщок такоТ 
невизначеност!. Про так! коригування буде пов!домлено, якщо вони стануть в!дом! ! зможуть бут 
над!йно оц!нен!.

Пршптка 6. Розкриття {пформапп щодо використання справедливо! вартост!

Справедлива варт!сть ф!нансових актив!в та зобов’язань, яка включена до ф!нансово1 зв!тиост!, 
являе собою суму, на яку можна обм!няти !нструмент в результат! поточно'! угоди м!ж 
зац!кавленими сторонами, в!дм!нною в!д вимушеного продажу або л!кв!дацп.

Для визначення справедливо! вартост! використовувались наступи! методи та припущения:

■ Справедлива варт!сть грошових кошт!в та !х екв!валент!в, торгово'! деб!торсько! та 
кредиторсько! заборгованост!, а також !нших короткострокових зобов’язань приблизно

19



Комуиальне nidnpucMcmeo електромереж зов1йшнього осв1’тления м. Киева «Кшвм1ськсв1тло» 
дор1внюе IX балансов1й вартост! в основному з огляду на те, що ц! 1нструменти будуть 
погашен! в найближчому майбутньому.

Визначення справедливо*! вартост! ф!нансових !нструмент!в зд!йснюеться у в!дпов!дност! до 
вимог МСФЗ 13 «Справедлива варт!сть». Справедлива варт!сть визначаеться як сума, за якою можна 
обм!няти !нструмент при операцн м!ж об!знаними, зац!кавленими та незалежними сторонами, окр!м 
операц!й примусового або л!кв!дац!йного продажу. Оскшьки для б!льшост! ф!нансових 
!нструмент!в П!дприемства не !снуе готового доступного ринку, при визначенн! ТхньоТ справедливо*! 
вартост! необх!дно застосовувати профес!йн! судження на основ! поточно*! економ!чно*! ситуац!*! та 
конкретних ризик!в, властивих для даного !нструменту.

Оц!нки, представлен! у ц!й ф!нансов!й зв!тност!, не обов’язково вщображають суми, за як! 
ГНдприемство могла б реал!зувати на ринку повний пакет того або !ншого !нструменту.

Кер!вництво П!дприемства визначило, що справедлива варт!сть грошових кошт!в, торгово*! 
деб!торсько*! заборгованост!, торгово*! кредиторсько*! заборгованост!, та !нших короткострокових 
зобов'язань приблизно дор!вн1ое *!х балансово*! вартост!, головним чином за рахунок нетривалих 
терм!н!в погашения цих ф!нансових !нструмент!в.

lepapxin джврел оценки справедливо! eapmocmi

ГНдприемство оц!нюе ф!нансов! !нструменти ! так! неф!нансов! активи, як основн! засоби, за 
справедливою варт!стю на кожну дату складання зв!ту про ф!нансовий стан. Вс! активи ! 
зобов’язання, як! ощнюються за справедливою варт!стю, класиф!куються в рамках описано*! нижче 
!ерарх!*! справедливо*! вартост!:

■ Нзструменти, справедлива варт!сть яких була визначена на п!дстав! котирувань ц!н на 
активних ринках для !дентичних актив!в або зобов'язань - р!вень 1;

■ 1нструменти, справедлива варт!сть яких була визначена на п!дстав! в!дм!нних в!д котирувань 
ц!н, включених до р!вню 1, вихщних даних, як! спостер!гаються для активу або зобов’язання 
безпосередньо (ц!ни) або поб!чно (пох!дн! в!д ц!н) - р!вень 2;

■ 1нструменти, справедлива варт!сть яких була визначена на п!дстав! вихщних даних для 
активу або зобов’язання, як! не грунтуються на спостережуваних ринкових даних.

За зв!тний пер!од переведения м!ж р!внями джерел справедливо*! вартост! не зд!йснювались.

Протягом пер!оду не в!дбулося зм!н у методах визначення справедливо*! вартост!. Протягом 
2021 року, що зак!нчилися 31 грудня 2021 року не вщбулося суттевих зм!н в операц!йиому та 
економ!чному середовищ!, що могли вплинути на оц!нку справедливо*! вартост! ф!нансових актив!в 
та ф!нансових зобов’язань Шдприемства.

Прнмпка 7. Застосування иових та переглянутих МСФЗ

1. Зм!ни до МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" - ’’Поступки з оренди, пов’язан! з CQVID-19"

Зважаючи на загальний масштаб пандеми та 3axodie, яких уживають нимало дерлсав для 
забезпечення социального дистанцйовання, можна припустити, що велика тльтсть opeudapie 
отримае поступки з оренди в miu чи miu форм1, що означае для них Heodxiduicmb застосування Злпн 
др М.СФЗЛб^ запропонованих Радою з МСФЗ. Змт до вимог щодо в1добраэ1сення орендодавцями в 
бухгаптерському облшу операщй з оренди не передбачено.

Злини передбачили можлив1сть для opeudapie застосовувати практичний прийом i не оцйиовати, 
чи с opeudui поступки, пов'язагп з COVID-19, модифтащею.

2. Зм!ни до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ (IFRS) 7 та МСФЗ (IFRS) 16 - "Реформа 
базово! процентно*! ставки (IBOR). Етап 2"

Актуальними для 2021 року е таю змЫи до МСФЗ, пов'язан1 з Реформою:
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Комунальне nidnpucMcmeo едектромереж зовнши{ього освтдеиня м. Киева «Ku'ieMicbKceimao» 
змти до МСФЗ (1FRS) 9 ”Фшансов1 тструменти” та до МСФЗ f/AS) 39 "Фшансов! 
Ыструменти: визиаиня та оитка”- стаидарти значно доповнело полооюеннялш, що 
стосуються реформы базовой eidcomKoeo'i спювки, особливо в uacmuiii хедо1суваиня.

МСФЗ 9 доловиеыо п. п. 5.4.5 - 5.4.9, ищ охопчюютъ гголоэ1сеыня про змшу основы для вызыачеыыя 
передбачеыых договором гроъыовых nomoKie, спрычыыене реформою базовое процентной ставки, i 
М1стять спрои^атя практичного характеру. Залита в наявних фшансових шструментах ставок 
IBOR на RFR розглядаеться як змша плаваючог процентног ставки та тдлягас 
застосуванню п.В5.4.5 про переощнку грошовых nomoKie.

3. РМСБО випустила доповнення до МСБО (IAS) 12 «Податки на прибуток» та МСФЗ (IFRS) 
1 «Перше застосування М1жнародних стандарт1в ф1нансово1 зв1тност1». Зазначеними 
зм1нами додано параграфи або внесено зм1ни до параграф1в 15,22,24,22А та 98J-98K МСБО 
(IAS) 12.

Також МСФЗ (IFRS) 1 доповнено параграфом D37, а в Appendix D «Exemptions from other 
IFRSs» до МСФЗ (IFRS) 1 (в украТнському переклад! — додаток Г «Зв!льнення в!д вимог !нших 
МСФЗ») додано пункт (w) «deferred tax related to assets and liabilities arising from a single transaction 
(paragraph D37)» (вщстрочеп! податки, пов’язан! з активами та зобов’язаннями, що виникають з 
едино! onepanii, з посиланням на параграф D37 МСФЗ (IFRS) 1, який пояснюе особливост! «першого 
застосування» зм!н).

Як зазначено в наведеному пов!домленн! Ради з МСБО:

такими зм!нами Рада з МСБО роз’яснила порядок обл!ку визнання вщстроченого податку за 
угодами оренди та зобов’язаннями з виведення з експлуатацп;
мета зм!н — зменшити р!зн! п!дходи п!д час визнання в!дстрочених податк!в за такими 
операц!ями.

Також, анонсуючи обговорення запропонованих зм!н у липн! 2019 року, Радаз МСБО зазначала, 
що так! р!зниц! в обл!кових пщходах можуть зменшити пор!внянн!сть ф!нансовоТ звкносп р!зпих 
п!дприемств, як! мають зобов’язання з оренди, а ймов!рн!сть розходжень може зб!льшитися !з 
застосуванням МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Зм1ни поширюються на р1чн1 зв1тн1 пер1оди починаючи 
3 1 с1чня 2023 року або п1сля niei дати, Допускаеться застосування до б1льш paimix пер1од!в.

Якщо 1нше не зазначено вище, не оч1куеться суттевого впливу цих нових стандарт1в та 
1нтерпретац1й на ф1нансову зв1тн1сть П1дприемства.

ПримПка 8. Дохщ вщ основноУ д1яльност1

Дох!д в1д ОСНОВНО1 д1яльност1 Пщприемства за зв!тний i попередн1й пер1оди формуються за 
рахунок наступних джерел:

• субсид1й та трансферов, як! отримуе пщприемство в!д головного розпорядника коп1т!в 
Департаменту трапспортноТ !1!фраструктури ВО КМР (КМДА) на утриманпя та експлуатац!1о 
електромереж зовгпшнього осв!тлення;

• доходу в!д догов!рних роб!т по обслуговуванию в!домчих мереж зовн!шнього осв!тлення, 
догов!рних роб!т по монтажу та демонтажу мереж та разових п!дрядних та субпщрядних 
робгг.

Чистый doxid eid реалпацы продукци (nweapie, po6im, послу г)

2021 piK 2020 piK

Доходи в!д отриманих субсид!й

та трансферт!в 381094 276172

Доходи в!д догов!рних роб!т

по обслуговуванн! вщомчих мереж 9012 8945
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Комуисьчьне тдприемство електромереж зовншчиього осв1тлення м. Киева «КшвмКьксвтло»
Всього 390106 285117

Зг1дно статт! 70 Бюджетного кодексу УкраТпи та в1дпов1дно до:

- Р1шення Ки1всько1 м1сько1 ради в1д 05.03.2О19.№183/6839 "Про затвердження MicbKoi* 
цшьово! програми зовн1шнього оевклення м1ста Киева на пер!од 2019-2022 рок1в".

- Р1шення Ки1всько1 М1сько1 ради в1д 24.12.2020.№24/24 "Про бюджет м1ста Киева на 2021 
р1к".

- Р1шення КиТвсько!’ м1ськоТ ради в1д 24.12.2020 №23/23 "Про Програму економ1чного i 
соц1ального розвитку м. Киева на 2021-2023роки".

- Розпорядження КиТвсько!’ м1ськоТ державно!’ адм1н1страцн’ в1д 13.04.2021 №863 "Про 
кап!тальний ремонт об’ект1в, що ф1нансуеться у 2021 роц1 за рахунок бюджетник кошт1в по 
Департаменту транспортноТ 1нфраструктури виконавчого органу КиТвсько!’ м1сько!’ ради (КиТвсько!’ 
MicbKoT державно!’ адм1н1страцп’)".

- Р1шення КиТвсько!’ м1ськоТ ради в1д 22.04.2021 №573/614 " Про внесения зм1н до Програми 
економ1чного i соц1ального розвитку м. Киева на 2021-2023роки".

- Р1шення КиТвсько!’ м1ськоТ ради в1д 22.04.2021 №574/615 "Про внесения зм1н до р1шення 
КиТвсько!’ MicbKoT ради в1д 24 грудня 2020 року №24/24 «Про бюджет м1ста Киева на 2021 р1к". 
Розпорядження КиТвсько!’ м1ськоТ державно!’ адм1н1страцп’ в1д 03.08.2021 №1711 " Про внесения 
зм1н до розпорядження виконавчого органу КиТвсько!’ м1сько!’ ради (КиТвсько!’ м1сько!’ державно!’ 
адм!н!страц!’Т) в1д 13 кв1тня 2021 року №863", П1дприемство отримуе державн! гранти за 
напрямком використання (загальний фонд м1сцевого бюджету на утримання та поточи! видатки, 
спец!альний фонд м!сцевого бюджету (кап!тальн! трансферти), спец!альний фонд м!сцевого 
бюджету (буд!вництво)), як! е ц!льовим ф!нансуванням з бюджету .

Примика 9. Соб1варткть реализовано!' иродукцп (товар1в, роб1т, послуг)

Напрямки використання KERB 2021 р1к 2020 р1к

Загальний фонд хнецевого бюджету на утримання 
га поточи! видатки 2610 381094 276172

Снец!альний фонд м!сцевого бюджету

(капиалып трансферти)
3210 251809 362948

Снец!альний фонд м!сцевого бюджету 
(буд!вництво) 3210 10932 34879

Всього 643835 673998

2021 р!к 2020 р!к

Матер!альн! затрати 231417 156229

Витрати на оплату прац! 82705 68721

Вщрахування на соц!альн! заходи 18289 15651

Амортизац!я 101970 78295

1нш! операщйн! витрати 4037 2961

Всього 438418 321857
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Комунадьие тдприемство електромереж зовиш1нього осв1тлення м. Киева «Кшвм1ськсв1тло»
Матер1алый витрати в т.н.:

- електроенерпя спожита для зовн1шнього

освп'лення м1ста Киева 215794 141965

- матер1али для утримання електромереж

зовн1шнього осв1тлення 15623 14264

Прихпгка 10. 1ипй oncpaniimi доходи

2021 piK 2020 piK

Доходи в1д здач! металобрухту 1186 1178

Компенсац1я витрат за телефонний зв’язок 4 4

В1дсотки банка операц1йн1 на залишки кошт1в 97 200

Доходи в1д списания заборгованост! терм1н

позовноТ давност! якоТ минув 439 175

Одержан! пен!, штрафи, неустойки 16 59

В!д1икодування в!дпусток ЧАЕС 140 124

Доходи в!д списаного резерва сумн!вних борг!в 64

Отримане забезпечення за невиконання 258
В!дшкодування за р!шенням суду 431 16

В!ди1кодування страховки 86

Ц!льове ф!нансування витрат за р!шення суду 130

Визнаний дох!д в!д невикористаного забезпечення

п!д л!кв!дац!ю основних засоб!в 1433

Всього 4068 1972

Прнмкка 11. Адм!1истратив1й витрати

2021 piK 2020 piK

Матер!альн! витрати 618 360

Витрати на оплату прац! 36060 27356

Витрати на соц!альне страхування 7844 6114

Амортизац!я 433 314

Ihhi! витрати 1740 1173

Всього 46695 35317

ripiiMiTKa 12. Витрати па збут

Витрати на оплату npani

2021 piK

1399

2020 piK

1701
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Комунальне тдприемство електромереж зовииинього освтления м. Киева «Кшвм1ськсв1тло»
Витрати на соц1альне страхування 317 389

1нш1 витрати

Всього 1716

Прнмпка 13. liiiui операцгйн! витрати

2021 piK 2020 piK

В1драхування профспшковому ком1тету 1006 683

Витрати на нарахування ЗП роб1тникам 2347 1913

(;нкарнян1, в1дпустка учасникам бойових д1й,

мобннзац1я прац1вник1в)

В1драхування на соц1альн1 заходи 486 341

Амортизац1я необоротних актив1в 1

Соб1варт1сть реал1зац111нших оборотних 1225

актив1в/запас1в 1291

Витрати на нарахування резерву сумн1вних борпв 18 178

В1драхування КК ’’Кшвавтодор” 89 51

1нш1 витрати оJ

Стягнення зг1дно постанови суду 84

Сума ПДВ 3 л1кв1дац11 основнихзасоб1в 214

Всього 5237 4693

Прнмпка 14.1нш1 витрати

2021 piK 2020 piK

BapricTb списаиих необоротних актив1в

вщ демонтажу опор на об’ект! 286 -

ПримПка 15. iHiui доходи

2021 piK 2020 piK

Дох1д, ндо дор1внюе пропорц1йн1й

дол! суми нараховано! амортизацй'

об’екта 1нвестування за рахунок отриманих

грант1в та безоплатно отриманих актив1в 97661 76555

Доходи в1д вибуття основних засоб1в

(оприбуткування металобрухту (утиль)) 1648 1271

Всього 99309 77826
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Ко.муиапьне тдприемство електро.мереж зови1шиього осв1тлеиия м. Киева «КшвмКьксвтло»
Прим1тка 16. Нематер1альн1 активи

Балансова варт1сть нематер1альних актив1в як1 амортизуються складае на 31.12.2021 року у 
сум! 65 тис. грн.

Шдприемство мае безстрокове право на використання земельних д!лянок, на яких розташован! 
його буд!вл!, споруди та !нш! основн! фонди, та сплачу податок на землю, який нараховуеться 
щор1чно виходячи i3 загально! площ1 д1лянок i характеру i’x використання. Земля е комунальною 
власн!стю ! тому вона не включена до Зв!ту про ф!нансовий стан. Право користування землею 
включено до складу нематер!альних актив!в за варт!стю понесених на його оформления витрат без 
нарахування амортизац!!’ у зв’язку з тим, що воно немае визначеного строку використання. Варт!сть 
нематер!альних актив!в з права користування земельних д!лянок, станом на 01.01.2020 року було 
визначено за справедливою варт!стю у сум! 35264 тис. грн.

Незалежна оц!нка проведена суб’ектом оц!ночно1 д!яльност! «Макс!ма Кап!тал».

Ознаки того, що нематер!альн! активи втратили частину CBoei вартост! унаслщок знец!нення, 
в!дсутн!.

Права користування

манном

Inuii НА Всього

Вибуття

Перв!сна варт!сть НА на 01.01.2021 35264 335 35599

11адходження

Вибуття

На 31.12.2021 35264 335 35599

Наконичена амортизац!я на 01.01.2021 (240) (240)

Амортизащя за пер!од (30) (30)

Вибуття

На 31.12.2021 (270) (27Ш

Чиста балансова варт!сть на 01.01.2021 35264 95 35359

Чиста балансова варт!сть па 31.12.2021 35264 65 35329

Права користування liiiiii НА Всього

манном

Перв!сна варт1сть НА на 01.01.2020 35264 355 35599

Надходження

Переоц!нка

Вибуття

На 31.12.2020 35264 335 35599

Наконичена амортизац!я на 01.01.2020 (207) (207)

Амортизац!я за пер!од (33) (33)
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Ко.мунальне nidnpueMcmeo електромереж зовиштього освтлеиия м. Киева «Ku'ieMicbKceimno»
На 31.12.2020 (240) (240)

Чиста балансова варткть на 01,01,2020 35264 148 35392

Числ а балансова варзтсть на 31.12.2020 35264 95 35359

Прнмпка 17. Кагптальн! !нвссгнцп

Кап!тальн! !нвестиц!1 складаються з актив!в у стадп створення (незавершен! кагптальн! 
!нвестиц!1), як! обл!ковуються за !сторичною соб!варт!стю.

Псзавсршсп! кагпталып {ивестицп

Незавершен! кап!тальн! !нвестиц!1

Аванси сплачен! по кап!тальним ремонтам

1нш! необоротн! активи

Всього

Пер1од, що зак1|1Ч11вс51

31 грудня 2021

228145

Пер!од, що зак1нч11вси

31 грудня 2020

106

120485

228251 120485

Прнмп ка 18. OciiOBiii засоби

При перв!сному визнанн! основн! засоби в!дображаються за варпстю придбання або 
створення. П!сля початкового визнання основн! засоби обл!ковуються за справедливою варт!стю за 
вирахуванням накопиченоТ амортизащТ. П!дприемство встановило м!н!мальний варт!сний вим!р 
визначення активу у якост! основного засобу з урахування м!н!мально1 варт!сно1 меж!, яка 
в!дпов!дае варт!сн!й меж! податкового законодавства Укра'ши для визначення активу у якост! 
основного засобу. У 2021 роц! така варт!сна межа становила 20000 грн. Активи з перв!сною варпстю 
нижче зазначеного показника не визнаються у якост! основних засоб!в.

Базою для нарахування амортизацп д!ючих основних засоб!в 
урахуванням проведено! переоц!нки.

Рух основних засоб!в за 2021-2020 р!к наведено в розр!з! труп.

IX перв1спа варт1сть з

Iifiiii ВсьогоБуд!вл! та Машини та Транспорт. 1нструм,

спорудн обладнання засоби прнладн 03

Валова балансова 3

BapricTb на 01.01.2021 1786175 1480 49996 1968 3 1839622

Надходження 182736 38 182774

Вибуття (397) (221) (12) (630)

на 31.12.2021 1968514 1259 49996 1994 3 2021766

Паконичена амортизац!я

на 01.01.2021 (330867) (1101) (531) (1160) (333659)

1Амортизац!я за пер!од (92628) (148) (9416) (180) (1) (102373)

Вибуття (55) (221) С12) (288)
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на 31.12.2021______________ (423440) (1028) (9947) (1328) (1) (435744)

Чиста балансова варткть

379 49465 808 3 1505963на 01.01.2021 1455308

Чиста балансова варПсть

1545074 231 40049 666 2 1586022на 31.12.2021

Буд!вл! та Машини та Транспортн! Тнструмепти Iiimi Всього

споруди обладнання засоби прнладн основн!

Валова балансова варт1сть

на 01.01.2020 1291371 1468 19667 1856 1314362

Надходження 514286 15 33135 139 547575

Переоп!нка 10600 3 10603

1нш! зм!ни

Вибуття (19482) (3) (13406) (27) (32918)

на 31.12.2020 1786175 1480 49996 1968 3 1839622

Накопичена амортизац1я

на 01.01.2020 (254666) (922) (11954) (1012) (268554)

Амортизац!я за пер!од (76237) (182) (1983) (175) (78577)

Переоц!нка

1нш! зм!ни

Вибуття

на 31.12.2020

(36)(3)(13406)

(330867) (1101) (531)

(27)

(1160)

(13472)

(333659)

Чиста балансова варттсть

на 01.01.2020 1036705 546 7713 844 1045808

Чиста балансова варткть

на 31.12.2020 1455308 379 49465 808 15059633

Всього за 2021 р1к введено в експлуатац1ю основних засоб1в на загальну суму 182774 тис. грн., 
в тому числ! за рахунок бюджетних кошт1в на суму154871тис. грн., за рахунок кошт1в в1д 
госпрозрахунково! д1яльност1 76тис. грн, та безоплатно отриманих основних засоб1в переданих на 
баланс п1дприемства на прав! господарського в!дання зг!дно наказ!в Департаменту комунально’! 
власност! ВО КМР (КМДА) на суму 27827тис. грн., як! зменшен! на суму 294тис.грн. з «Групи 
вибуття» (зменшено на суму демонтованих матер!ал!в в ход! виконання кап!тального ремонту вул. 
Газопров!дно’!, яка була передана в кап!тальний ремонт зпдно розпорядження виконавчого органу 
Ки’!всько’! м!сько’1 ради (КМДА) в!д 24.05.2013 №778 "Про кап!тальний ремонт вул. Газопров!дно’1 в 
Под!льському район!" та прийнята п!сля кап!тального ремонту на баланс п!дприемства в!дпов!дно 
до наказу Департаменту комунально’! власност! м. Киева ВО КМР(КМДА) в!д 29.10.2020 №475 "Про 
закр!плення основних засоб!в за комунальними п!дприемствами".

За 2021 р!к списано основн! засоби з балансу п!дприемства на загальну суму бЗОтис.грн, в тому 
числ! зпдно наказу по п!дприемству в!д 14.12.2021 №763 «Про затвердження результат!в 
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Ко.мунальне nidnpucMcmeo електро.мереж зовн1шнього осв1тлеиия м. Киева «Ки'(вм1ськсв1тло» 
1нвентаризац11», як так! що непридатн! до подальшоТ експлуатацИ', мають повний зное вс!х деталей 
та ремонт яких недоц!льний на загальну суму 233тис. грн., частково списано елементи зовн!шнього 
осв!тлення по об’екту "Кап!тальний ремонт зовн!шнього осв!тлення з зам!н01о ртутних та натр!евих 
св!тильник!в на св!тлод!одн! св!тильники по об’екту розв'язка метро Осокорки, ПВ-4327, ПВ-4342" 
на суму 318,0 тис.грн., виведено !з експлуатацп в "ГРУППУ ВИБУТТЯ" викрадене майно в сум! 
79тис.грн., яке буде списано п!сля в!дпов!дного р!шення Департаменту комуналыюТ власност! 
ВОКМР (КМДА) зпдно Порядку списания об’ект!в комунально! власност! з баланс!в п!дприемств, 
установ, та орган!зац!й комунальноГ власност! територ!ально1 громади м. Киева, затвердженого 
р!шенням КиТвсько! м!сько1 ради в!д 27.09.2018 №1536/5600.

Прплитка 19. Необоротн! активн: Трупа вибуття

Припинення визнання актив!в означае списания з балансу тих актив!в, як! не в!дпов!дають 
критер!ям визнання за м!жнародними стандартами.

П!дприемством станом на 31.12.2021 року так! активи складають у сум! 9361 тис. грн по труп! 
«Об’екти зовн!шнього благоустрою», незавершених кап!тальних !нвестиц!й, як! пщлягають 
л!кв!дац!1 за погодженням з Департаментом комунально'! власност! ВО КМР (КМДА), у 
в!дпов!дност! до р!шення КиТвсько'! м!сько'! ради в!д 27.09.2018 №1536/5600 «Про затвердження 
Порядку списания об’ект!в комунально'! власност! територ!ально'! громади м!ста Киева».

За 2021 р!к зпдно дозволу Департаменту комунально'! власност! ВО КМР (КМДА) в!д 
03.02.2022 №062/06-36-895 пщприемством проведена часткова л!кв!дац!я основних засоб!в 
придбаних за рахунок бюджетних кошт!в з «Групи вибуття» за балансовою варт!стю 3453 тис грн., 
також в зв’язку з прийняттям на баланс п!сля кап!тального ремонту вул. Газопровщно'! вибуло 
основних засоб!в на суму 293тис .грн. (сума демонтованих матер!ал!в в ход! виконання кап!тального 
ремонту вул. ГазопровщноТ, яка була передана в кап!тальний ремонт зг!дно розпорядження 
виконавчого органу КиТвсько'! м!сько'! ради (КМДА) в!д 24.05.2013 №778 "Про кап!тальний ремонт 
вул. Газопровщно'! в Подшьському район!").

За 2021 р!к виведено з експлуатацп в «Трупу вибуття» викрадених основних засоб!в за 
балансовою варт!стю в сум! 56тис.грн (дан! про факт крим!нальних правопорушень (крад!жок) 
внесен! до Единого реестру досудових розсл!дувань).

Залишок балансово'! вартост! необоротних актив!в, як! пщлягають списанию за процедурою 
погодження станом на 31.12.2021 року складае 9361 тис. грн., станом на 31.12.2020 року складало 
13051тис.грн.

Прп.м!тка 20. Запаси

Запаси складаються в основному з внтратних матср!ал!в, налива, запасних частин, 
буд!вельних матер!ал!в. Запаси визнаються активом, якщо !снуе !мов!рн!сть того, що Пщприемство 
отримае в майбутньому економ!чн! вигоди, пов’язан! з Тх використанням, та Тх варт!сть може бути 
достов!рно визначена Запаси обл!ковуються по найменщ!й з двох вартостей: соб!вартост! або чисто'! 
вартост! реал!зац!'!. При вщпуску у виробництво, продажу чи !нщому вибутт! запас!в 
застосовуються так! методи Тх оц!нки:

по соб!вартост! перших за часом надходження запас!в (Ф1ФО) - при в!дпуску запас!в у 
виробництво, продажу або !ншому вибу'гт!;

!дентиф!ковано'! соб!вартост! - для запас!в, придбаних в рамках операц!й, пов’язаних з 
одержаниям державних грант!в (придбаних за бюджетн! кошти) та форменого одягу.

Запаси .мають наступи! складов!:

31трудна 2021 31 грудня 2020

Матер!али 15023 11861
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Запасн! частини 258 696

МШП 1963 920

Пали во 4028 3856

Всього 21272 17333

Пр11М1тка21. Поточпа дебПорська заборгован1сть

OiiiaiicoBi активн

31 грудня 2021 31 грудня 2020

Деб1торська заборгован1сть за продукц1ю, товари, 846 693

роботи, послуги

Нарахован! резерви (27) (НО)

Чиста дебИорська заборгован1сть за продукц110,

товари, роботи, послуги 819 583

Неф1иансов1 актпви

Заборгован1сть за виданими авансами 63 3

Деб!торська заборгован1сть з бюджетом 174 161

1пша поточпа дебПорська заборгова1Йсть 636 476

Резерви

Всього 873 640

Рух резерву п1д знец1нения торговельно! та 1ншо1 деб1торсько1 заборгованост! е наступним:

2021 р1к 2020 piK

Залипюк на початок року 110 612

Додаткове зб!льшення резерву сумн!вних борпв 17 178

Сторно невикористану суму (82)

Зметиеиия резерву при cnucauni заборгованоспп (680)

Залипюк па к1пспь 27 ПО

П1дпри€мство визнае деб1торську заборгован1сть строком до 12 м1сяц1в як не прострочену.

Максимальний розм1р кредитного ризику на зв1тну дату - це балансова варт1сть деб1торсько1 
заборгованост!, згадано! вище.

Вся деб1торська заборгован1сть П1дприемства обл1ковуеться у валют! - грн.
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Прнлптка 'll.. Грошов! кошти та ix екв1валент11

Грошов! кошти складаються з кошпв на банк1вських рахунках, як1 характеризуються 
абсолютною л1кв1дн1стю та обл1ковуються за справедливою варпстю.

31грудня 2021 31 грудня 2020

Грошов! кошти на банк1вських рахунках 2865 5052

Прнмггка 23. Рух грошовпх кошт1в

Дал! наведено розшифровку !нших статей Зв1ту про рух грошових кошт1в.

2021 piK 2020 piK

Iiiiiii надходження :

в тому чнсл1:

- в1дшкодування вщпустки Чорнобильцям 125 124

- Л1карнян! в!д ФСС 2859 1099

- виконавч! впровадження 70 2

- забезпечення по договорах 6645 6870

Всього 9699 8095

Iiiiiii внтрачання в г. ч.

- внески прац1вник!в профсп!лц! 1754 1610

- повернення забезпечень по договорах 7775 10989

- послуги банкам за обслуговування 14 8

- зобов’язання по виконавчим листам 450 372

- оплата до централ!зованого фонду 79 44

- вшрахування профсп!лц! 1006 684

- оплата страхуваппя автотранспорту 156 -

Всього 11234 13707

Рух KoiuriB в1д 1нвестнц1йно1 Д1яльност1

- надходження грант!в по кап1тальним !нвестиц!ям 262741 397826

- витрачання на придбання

необоротних актив1в 263583 398178

Прнмп ка 24. Витраги майбут1нх пер1од1в

До витрат майбутн1х пер1од1в в1дносяться суми страхових платеж1в, витрати з обслуговування 
комп’ютерних програм.
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31 грудня 2020

Страхування транспортних засоб!в 70 66

Обслуговування програмного забезпечення 39 4

Витрати на пер1одичн1 видання 65

Витрати майбутн!х пер!од!в ( послуги) - 6

Всього 174 76

Прнлнтка 25. liiiiii обороти! акгиви

31 грудня 2021 31 грудня 2020

Податковий кредит з ПДВ 7

ПроУзн! квитки 26 39

Всього 26 46

Пршнтка 26. Статутний кап!тал

Статутний кап!тал, зареестрований в установчих документах складае 5350000 грн. 

Протягом 2021 року зм!ни в статутний кап!тал не вносились.

31грудня 2021 31 грудня 2020

Частка

КиТвська м!ська державна адм!н!страц!я 100% 5350 5350

Всього 5350 5350

Статутний кап!тал ГИдприемства становить 5350000,00 гривень та сформовано за рахунок 
фактичних грошових внеск!в з бюджету м. Киева в!дпов!дно до бюджетного законодавства. з 
спрямуванням на прир!ст об!гових кошт!в ГИдприемства в!дпов!дно до р!шень КиТвськоТ м!сько1 
ради.

Пршнтка 27. Каппал у дооц!нках

Перео1ннка нематер!альних актив!в

Персон!нка основних засоб1в

31 грудня 2021

26509

27326

31 грудня 2020

26509

27753

Разом 53835 54262

Зм!ни в капитал! у дооц1нках за 2021 р1к у сум! 427тис.грн. в!дбулися за рахунок розрахунку 
в!дстрочених податкових зобов’язань в частин! дооц!нки основних засоб!в.

Зазначен! зм!ни не вщображаються в форм! 5-II «1нформац!я про наявн!сть ! рух основних 
засоб!в» так як не впливають на рух основних засоб!в, тому що зм!ни в!дбулися по власному 
кап!талу.
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При.мпка 28. Зм1н11 у власному капИал!

В звт про зм1ни у власному капкал! наведено пор1вняльну 1нформац1ю про зм1ни у власному 
кап1тал1 за 2021 - 2020 роки.

Статугний
Kaniia.i

Кап1тал у 
дооценках

Додатковий Резервний Нерозподыений 
капкал ка111тал

Всього
прибуток 

(непокритий збиток)
Скорнгований залишок

на 01.01.2021 5350 54262 223353 921 283886

Чистий прибуток за 2021 р1к 834 834

Дооц1нка актив1в

ВПЗ 3 дооц1нки (427) (427)

Амортизац1я дисконту 19 19

В1драхування до резервного

кап1талу 67 (67)

Розподш прибутку до фонд1в 567 (567)

Сума чистого прибутку на

матер1альне заохочення (58) (33) (91)
Безоплатно отриман!

необоротн!активи 27533 27533

Амортизац1я безоплатно

отриманих актив1в (20006) (20006)

Розпод1л чистого доходу(дев1денди') (167) (167)

Разом 3Miii V кап1тал1 (427) 8055 67 7695

Залншок на 31.12.2021 5350 53835 231408 988 291581

Залнпюк на 01.01.2020 5350 45829 217998 861 270038

Чистий прибуток за 2020 р1к 752 752
Дооц1нка основних засоб1в 10603 10603

ВПЗ 3 доощнки (2170) (2170)

Амортизац1я дисконту (43) (43)
ВПЗ 3 дисконту 8 8

Л1кв1дац1я основних засоб1в (674) (674)

В1драхування до резервного кап1талу 60 (60)

Розпод1л чистого доходу (див1денди) (150) (150)

Розпод1л прибутку до фонд1в 512 (512)

Сума чистого прибутку

на матер1альне заохочення (16) (30) (46)

Безоплатно отриман!
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необоротн!активи 22278 22278

Амортизац!я безоплатно

отриманих актив!в (19221) (19221)

Л!кв!дац!я основних засоб!в 2511 2511

Газом ИНН V KHni i a/ii 8433 5355 60 13848
Залннюк на 31.12.2020 5350 54262 223353 921 283886

Шдприемство отримало в 2021 роц! чистого прибутку в сум! 834тис.грн.

Зпдно додатку 14 до р!шення КшвськоТ м!ськоТ ради в!д 09.12.2021 № 3704/3745 «Про бюджет 
м!ста Киева на 2022 р!к» встановлено Порядок нарахування та оплати комунальними ун!тарними 
п!дприемствами, що належать до комунально! власност! м!ста Киева частини чистого прибутку за 
результатами д!яльност! 2021 року до загального фонду бюджету м!ста Киева зг!дно з нормативом 
у розм!р! 20%, що складае у сум! 167тис.грн.

Залишок чистого прибутку розподшлено на фонди зпдно з р!щенням Кшвсько! м!сько1 ради 
в!д 01.10.2007 № 398/3232 «Про затвердження Порядку розпод!лу прибутку пщприемствами, 
установами та орган!зац!ями, як! належать до комунально! власност! територ!ально! громади м!ста 
Киева, та державними пщприемствами, що перебувають у сфер! управл!ння виконавчого органу 
Кишсько! м!сько! ради (Ки!всько! м!сько! державно! адм!н!страц!!)», а саме:

на розвиток виробиицтва - 267 тис. грн.;
на матер!альне заохочення - 33 тис. грн.;
до резервного фонду (кап!талу) - 67тис .грн.;
на !нший додатковий кап!тал - 300 тис .грн.

Прнхптка 29. Податок па прибуток

Поточний податок на прибуток за зв!тний пер!од у сум! 297 тис. грн визначений виходячи з 
оподаткованого прибутку за правилами податкового законодавства Украши.

Розрахунок ВПА та ВПЗ за 2021 р1к

№ п/п Статгя Балансова 
варт!сть Податкова база Тнмчасова 

р1311НЦЯ ВПА ВПЗ

1 Основн! засоби 1586021 1556400 29621 5332

Основн! засобн 
дооц!нка 84018 55807 28211 5078

Основн! засоби 1502003 1500593 1410 254

2 Деб!торська 
заборгован!сть 819 846 27 5

3
Розрахунки 3 

неприбутковою
(профспПка)

1006 95 911 164

4 Забезпечення по 
!ншим резервам 157 157 28

197 5332

в зв1т1 про ф1нансовий стан по рядку 1500 графа 3 в1дображено згорнуте сальдо вщстрочених 
зобов’язань у сум! 5135 тис. грн.
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Розрахуиок ВПА та ВПЗ за 2020 р1к

№ 
п/п Стаття Балансова 

варт!сть Податкова база Тимчасова 
р!зниця ВПА ВПЗ

1 Основы! засоби 1505963 1473927 32036 5386

Основы! засоби 
доощыка 81034 50056 30978 5576

Основы!засоби 1424929 1423871 1058 190

2 Деб!торська 
заборговаы!сть 583 99 484 87

о
Розрахуыки 3 
ыеприбутковою 
(профсп!лка)

684 53 631 114

4 Забезпечення по 
судових спорах 75 69 6 1

5 Забезпечення 
знец!нення запас!в 15 15 3

308 5663

В звш про ф1нансовий стан по рядку 1500 вщображено згорнуте сальдо вщстрочених 
зобов’язань у сум! 5355 тис. грн.

31 грудня 2021 31 грудня 2020

В1дстроче1п податков! зобов’язання 5135 5355

Прнм1тка30. Iiiuii довгостроков! зобов’язання

31 грудня 2021 31 грудня 2020

Довгостроков! зобов’язання 291 302

На виконання комунальною корпорац1ею «Кшвавтодор» делегованих повноважень з 
централ1зованого регулювання д1яльност1 учасник1в, П1дприемством зд1йсн1оються в1драхування у 
вигляд! в1дсотк1в в1д вартост! фактично виконаних обсяг1в роб1т, за винятком обсяпв роб1т 1з 
забезпечення зов1пшнього осв1тлення об’ект1в благоустрою, що належать до комунально! власност! 
територ1ально1 громади м. Киева, в частин! бюджетних асигнувань на покритгя цих витрат. Розм1р 
в1дсотк1в ДЛЯ вцрахувань визначаеться р1шенням правл1ння комунальноТ корпораци «Кшвавтодор??.

Пщприемство на дату звНност! вщповщно до вимог МСФЗ оц1нюе ф1нансове зобов’язання за 
його тепер1шньою варпстю. Зобов’язання за заборгован1стю з в1драхувань до КК «Кшвавтодор» 
визначена за терм1ном погашения, як довгостроков! зобов’язання та обл1ковуеться за 
амортизованою соб1варт1стю. Сума дисконту визначена через додатковий капкал, так як onepauii
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Комунальие nidnpucMcmeo електромереж зови1шиього осв1тлення м. 
пов’язан! 3 вилученням кап1талу на користь корпорацп’ не мають 
поточного пер1оду.

Киева «KuieMicbKceintio» 
впливати на доходи й витрати

ripiiMiTKa 31. Поточи! зобов’язання

31 грудия 2021 31 грудня 2020

Кредиторська заборгован!сть за товари, роботи,

послуги 21 175

Зобов’язання по зароб!тн1й плат! 250 382

Зобов’язання по бюджету 123 243

Одержан! аванси
Гарант!йн! забезпечення по договорах

48
4367

166
6046

Зобов’язання !з внутр!шн!х розрахунк!в 17 7

За розрахунками з учасниками 167 150

Зобов’язання з ПДВ 40

Всього 5033 7169

П!дприемством отриман! суми гарант!йних забезпечень зпдно договор!в забезпечення 
виконання договору закуп!вель запас!в та п!дрядних роб!т, як! е в межах операц!йного циклу. За 
Договором забезпечення Учасник сплачуе грошов! кошти на рахунок П!дприемства, при виконанн! 
умов договору, забезпечення повертаються.

Примггка 32. Поточи! забезпечення

31 грудня 2021 31 грудня 2020

Поточи! забезпечення !з нарахованого резерву

невикористаних в!дпусток 10626 9712

Поточи! забезпечення на л!кв!дац!ю 

необоротних актив!в

Поточи! забезпечення п!д знец!нення запас!в

1433

Поточи! забезпечення на судов! позови 157 75

Всього 10783 11220

Прнм!тка 33. Доходи майбутн!х пср!од!в

31 грудня 20221 31 грудня 2020

Державн! гранти, пов’язан! з активами по 
основних засобах, що знаходяться в експлуатац!'! 1572169 1390656

П!дприемство отримуе державн! гранти на придбання та буд!вництво основних засоб!в. П!сля 
доведения таких основних засоб!в до стану придатного для використання, П!дприемство починае 
використовувати ix в господарськ!й д!яльност!. П!д час вводу в експлуатац!ю основних засоб!в
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Комуиальне тдприемство електромереж зовишшього освтлеиня м. Киева «КшвмКьксвтло» 
кредиторська заборгован1сть по отриманих державных грантах (ц1льове ф1нансування) в1дноситься 
до складу доход1в майбутн1х пер1од1в. В подальших зв1тних пер1одах П1дприемство визнае доходи 
у po3Mipi нарахованоТ амортизац!!, зпдно параграфа 26 МСБО20.

Примггка 34. Стан розрахупк1в з бюджетом

За 2021 р1к розрахунки з бюджетом проведен! в повному обсяз!, заборгован!сть перед 
бюджетом на 31.12.2021 року погашена, залишок складае поточну заборгован!сть за грудень 2021 
року.

Заборгован!сть з бюджетом станом на :

Податок на прибуток 

ПДФО 3 л1карняних 

В1йськовий зб1р 

Всього

31грудня 2021

113

31 грудня 2020

151

85

123 243

9

1 7

1нформац1я щодо обсяпв сплачених податк1в до бюджету
Назва податку за 2021 р, тис. грп. за 2020р, гис.грп.

Податок на прибуток 975 394

пдв 1457 2109

ПДФО, в!йськовий зб!р 24300 18989

ЕСВ 26728 21073

1нш! податки та збори 639 480

РАЗОМ 54099 43045

Прнм!тка 35. Пол1тика управл!ння кап1талом

ГНдприемство розглядае власний кап!тал i ц!льове ф!нансування як основне джерело 
ф!нансування. Основною метою управл!ння кап!талом Шдприемства е п!дтримка достатньоГ 
кредитоспроможност! та забезпеченост! власними коштами з метою збереження можливост! 
Шдприемства продовжувати свою д!яльн!сть. Управл!ння ризиком кап!талу, головним чином, 
стосуеться виконання вимог укра'Гнського законодавства.

ГНдприемство розглядае управл!ння кап!талом як систему принцип!в та метод!в розробки i 
реал!зацп управл!нських р!шень, пов'язаних з оптимальным формуванням кап!талу з р!зноман!тних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у д!яльност! Шдприемства. Ключов! 
питания та поточи! р!шення, що впливають на обсяг ! структуру кап!талу, а також джерела його 
формування, розглядаються управл!нським персоналом. Механ!зм управл!ння кап!талом 
передбачае ч!тку постановку ц!лей ! завдань управл!ння кап!талом, а також контроль за ix 
дотриманням у зв!тному пер!од!; удосконалення методики визначення й анал!зу використання ус!х 
вид!в кап!талу, розроблення загальноТ стратег!! управл!ння кап!талом.
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П1дпри€мство зд1йснюе огляд структури кап1талу на к1нець кожного зв1тного пер1оду. При 

цьому проводиться анал1з вартост! кап1талу, його структура та можлив! ризики. Система управл1ння 
кап1талом може коригуватись з урахуванням зм1н в операц1йному середовищ! або стратег!'! 
розвитку.

П!дприемство зд!йснюе управл!ння кап!талом з метою досягнення наступних ц!лей:

- зберегти спроможн1сть П1дприсмства продовжувати свою д1яльн1сть так, щоб вопо i падал! 
забезпечувало дох!д;
дотримання вимог до кап!талу, встановлених Засновником та забезпечення здатност! 
ГИдприемства функц!онувати в якост! безперервного д!ючого пщприемства.

П1дприемство вважае, що загальна сума кап1талу, управл!ння яким зд!йснюеться, дор1внюе сум! 
кап!талу, в!дображеного в баланс!.

Станом на 31.12.2021 року власний кап!тал П!дприемства становить 291581 тис.грн.

Оптим!зацп структури кап!талу розпочинаеться !з зд!йснення ф!нансового анал!зу.

Розрахунок показник!в управл!ння кап!талом

Коеф11ненти на
31.12.2021р.

на
31.12.2020р Динам1ка Норматив

Показник рентабельност! власного 
кап!талу 0,28 0,27 зб!льтуться >0,1

Коеф!ц!ент ф!нансовоТ автоном!*! 
(незалежност!) 0,157 0,167 зменщуеться >0,5

Коеф!ц!ент ф!нансово‘1 залежност! 0,85 0,83 збшьтуеться <1

Коеф!п!ент ф!нансово’1 стаб!льност! 0,18 0,20 зменщуеться <0,5

Коеф!ц!ент маневреност! власного 
кап!талу 5,35 4,87 збщьтуеться >1

Коеф!ц!ент покриття !нвестиц!й 0,19 0,21 зменщуеться <0,75-1

Висновки щодо показникчв управ.ппни кап1талом та пояснения ix колнвань

Показник рентабельност! власного кап!талу вказуе, що на 1 грн. власного кап!талу отримано 
0,28-0,27 грн. чистого прибутку в 2021- 2020 роках, показник мае тенденц!ю до зб!льшення, 
зпачення показника е позитивним та свщчить про висх!дну динам!ку.

Коеф!ц!ент ф!нансово'1 незалежност! складае 0,157 та свщчить про !снування деяко'1 
залежност! п!дприемства в!д зовн!шн!х джерсл ф!нансування ! показуе, що власний кап!тал 
п!дприемства складае 16 % джерел кощт!в станом на 31.12.2021 року.

Коеф!ц!ент ф!нансово'1 залежност! показуе частку залученого кап!талу в загальн!й сум! 
кощт!в, що е в розпорядженп! ГИдприемства та складае 0,85.

Коеф!ц!ент ф!нансово1 стаб!льност! показу забезпечен!сть пщприемства власними коттами 
для покриття вс!х зобов’язань, мае тенденц!ю зментення.

Коеф!ц!ент маневреност! власного кап!талу зб!льтуеться та показуе, яка частина власного 
кап!талу використовуеться для ф!нансування поточно'1 д!яльност!, тобто, в!н визначае частку 
кап!талу, якою можна маневрувати, тому що вона не вкладена в кап!тальн! активи, а 
використовуеться в поточн!й д!яльност!.

Коеф!ц!ент покриття !нвестиц!й показуе частку актив!в що ф!нансуються за рахунок ст!йких 
джерел.

Протягом зв!тного пер!оду не було зм!н у п!дход! до управл!ння кап!талом.
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Рнзик л1квщносп

Пщприемство зд1йснюе контроль л1кв1дност1 шляхом планування поточно! л1кв1дност1, 
анал1зу€ терм1ни платеж1в, як! пов'язан! з деб1торською заборгован!стю та !ншими ф!нансовими 
активами, зобов’язаннями, а також прогнозн! потоки грошових кошт!в в!д операц!йно1 д!яльност!.

1нформац!я щодо недисконтованих платеж!в за ф!нансовими зобов’язаннями П!дприемства в 
розр!з! строк!в погашения представлена наступним чином:

PiK, що зак!нчився

31 грудня 2020 р.
До1 

м!сяця
В!д 1 м!сяия до

3 м1сяц1в
В!д 3 м!сящв до

1 року
В1д 1 р. до

5 рок!в
Б1льше

5 рок1в

Всього

1нша деб1торська заборгован1сть - 476 - - - 476

Торговельна деб1торська а заборгован1сть 35 120 463 - - 583

Поточна кредиторська заборгован!сть по 
розрахункам з бюджетом 243 - - - - 243

Розрахунки за авансами отриманими - 166 - - - 166

Всього 278 762 463 - - 1503

Р!к, що зак1нчився

31 грудня 2021 р.
До1 

м1сяця
В!д 1 м1сяця до 3 

м1сяц1в
В1д 3 м1сящв до

1 року
В!д 1 р. до 5 

рок!в
Б1льше

5 рок1в

Всього

1нша деб1торська заборгован1сть 419 215 2 - - 636

Торговельна дебйорська 
заборгован1сть 546 243 25 5 - 819

Поточна кредиторська 
заборгован1сть по розрахункам з 
бюджетом

123 - - - - 123

Поточна кредиторська 
заборгован1сть за розрахунками за 
авансами отриманими

22 20 4 2 48

Всього 1110 478 31 7 1626

Прпмп ка 36. Пов’язап! сторони

Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якшо сторони перебувають п!д спшьним 
контролем, або, якщо одна сторона мае можлив!сть контролювати !ншу, або може мати значний 
вплив або спшьний контроль над !ншою стороною при прийнят! ф!нансових та операц!йних р!шень. 
При розгляд! кожноТ можливо! пов’язаноТ сторони, особлива увага придшяеться зм1сту вщносин, а 
не лише i’x 1оридичн!й форм!.

На зв!тну дату П!дприемство визнае пов’язаними сторонами:

пров1дний упраБл1нський персонал- 4 особи;

представника власника - КиГвська м!ська державна адм!н!страц!я;

п!дприемства п!д сп!льним контролем представника власника - КиТвськоУ м!сько1 державно! 
адм!н!страц!1.
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Ко.муиальие nidnpucMcmeo електромереж зовн1шиього oceintiennn м. Киева «Кгавм1ськсв1тло»
Розм1р впплаченого доходу ( зароб1тно1 плати) управл1нському персоналу

2021 р1к

2550Зароб!тна плата управл1нського персоналу

2020 р1к

1910

Onepauil з представником BjiacHiiKa, а саме Департаментом транспортноТ 1нфраструктури ВО 
КМР (КМДА) та Департаментом комунально! власност! ВО КМР (КМДА) включають onepanii по 
наданню грант1в та субсид1й.

В р1шенн! про бюджет м1ста Киева на поточний р1к затверджуються розм1р бюджетних 
асигнувань. Детальна 1нформац1я про гранти наведена в прим1тках 8.

Протягом 2021 року Шдприемство мало операцп з 1ншими комунальними п1дприемствами 

м1ста Киева , як1 п1дпорядковуються КМДА, а саме:

1. Комунальна корпорац1я "КиУвавтодор" - в1драхування у вигляд! в1дсотк1в в1д вартост! 
фактично виконаних обсяг1в роб1т до централ1зованого фонду у сум! 89тис.грн;
КК "Кш'вавтодор - безоплатно отриман! основн! засоби, а саме кап!тальний ремонт мереж 
зовн!шнього осв!тлення, на прав! господарського в!дання на п!дстав! наказу Департаменту 
комунально! власност! ВО КМР ( КМДА) в!д 29.10.2020 №475 "Про закр!плення основних 
засоб!в за комунальними п!дприемствами по об'екту ": 
кап!тальний ремонт вул. Газопров!дно1 в Под!льському район! м!ста 
5383тис.грн.;
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення на бульвар! 1вана Лепсе 
Департаменту комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 23.02.2021 
5415тис.грн;
КП "Житло!нвестбуд":
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення на вул. Радунськ!й,7Б зг!дно наказу Департаменту 
комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 23.03.2021 №200 на суму 985тис.грн;
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення на бульвар! Вацлава Гавела,81-А зпдно наказу 
Департаменту комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 21.04.2021 №274 на суму 
1434тис.грн;
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення на вул. Соломп Крушельницько! зпдно наказу 
Департаменту комунально!' власност! ВОКМР (КМДА) в!д 07.04.2021 №786 на суму 
993тис.грн.
КП "КиГвзеленбуд":
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення по реконструкц!!' парку зпдно наказу 
Департаменту комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 26.07.2021 № 388 на суму 
1628тис.грн.

КП « КиУвський метропол!тен»:
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення по вул. Васильк!вська зпдно наказу 
Департаменту комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 22.09.2021 №457 на суму 
255тис.грн;
!нженерн! мереж! зовн!шнього осв!тлення по проспекту Академ!ка Глушкова зг!дно наказу 
Департаменту комунально! власност! ВОКМР (КМДА) в!д 22.09.2021 №457 на суму 
1045тис.грн.

КП «Ки!втеплоенерг!я», постачання теплоенергп зпдно договору № 1910010 в!д 31.12.2021 р. 
на суму 1399тис.грн.

7. КП « ГОД», поповнення проУзних квитк!в зг!дно договору № 5007 в!д 10.03.2021р. на суму 
15тис.грн.

8. КП « Фармац!я», зпдно договору № 07/06-1 в!д 07.06.2021р. постачання медпрепарапв на 
суму 17тис.грн.

2.

3.

4.

5.

6.

Киева" у сум1

ЗГ1ДНО

№ 149
наказу 
у сум!
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Комуиальне тдприсмство електромереж зовишшъого освтлеиия м. Киева «KuieMicbKceimao»
9. КП «1нститут земельних вщносин», послуги щодо визначення земельно! д1лянки, зг1дно 

договору №01-02-36-0250 в1д 09.02.2021р. на суму 18тис.грн.

Заборгован1сть за розрахунками з пов’язаними сторонами на дату балансу в1дсутня, кр1м 
розрахунк1в 3 КК «КиТвавтодор», яка розкрита в Прим1тц1 30.

Примпка 37. Подп 1псля дати балансу

Под11 п1сля зак1нчення зв1тного пер1оду, як1 п1длягають розкриттю в прим1тках до uiei 
ф1нансовоТ зв1тност1, на П1дприемств1 в1дсутн1.

Ця ф1нансова зв1тн1сть була схвалена кер1вником П1дприемства та затверджена до випуску

«18» лютого 2022 року

Головний Oyxr^^^^j^g'^^

Директор Володимир КРУЦЕНКО

Оксана ВОРОНА
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