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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

 

 ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  за  

МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

та ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 

 

31 грудня 2017 року  
 

 

ЗВІТ 

НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ 

  

 АКЦІОНЕРАМ, 

 НАГЛЯДОВІЙ РАДІ, 

 ПРАВЛІННЮ 

 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" (Товариство), що додається, яка   складається зі звіту про фінансовий 

стан на 31 грудня 2017 року та звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та 

звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової 

звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком неповного розкриття інформації, описаного в розділі «Основа 

для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства 

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" на 31 грудня 2017 року та її фінансові результати і грошові потоки за 

рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(далі - МСФЗ). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Як зазначено в Примітці 22, терміни дії угоди Товариства щодо залучення фінансування 

сплинули і непогашені суми заборгованості підлягали сплаті 20 червня 2017 року. Товариство не 

змогло домовитися щодо зміни умов чинних угод або отримати рефінансування і не погасило 

заборгованість. Ця ситуація свідчить, що існує суттєва невизначеність, яка може поставити під 

значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Фінансова звітність не розкриває належним чином інформацію про це питання. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА).  

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту.  

Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
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вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО 

НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 

застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 

управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Ті кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом складання фінансової звітності Товариства. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нашими цілями є отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти у цілому не містять 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Достатня  впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, виконаний відповідно до МСА, завжди 

ідентифікує суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності з іншими 

викривленнями, вони, можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, нами було застосовано професійне судження 

та ми дотримувались професійного скептицизму протягом усього аудиту.  

Крім того, ми: 

 • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як 

основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства вищий, 

ніж ризик невиявлення  внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, 

навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, які мають значення для аудиту, з 

метою розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, але не з метою  

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності застосування управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, та на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій 

або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 

діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 

звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 

висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім 

майбутні події або умови можуть призвести до того, що Товариство втратить здатність 

продовжувати свою діяльність на  безперервній основі; 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать  в 

основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми спілкувались з тими, кого наділено найвищими повноваженнями, щодо, серед іншого, 

запланованого обсягу та термінів проведення аудиту, а також про  суттєві аудиторські результати, 

в тому числі недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 

також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту.  

 

 

Директор ТОВ „АФ „Атторней Плюс ”      Посашкова  Надія 

Сертифікат аудитора серії А № 001018 

 від  24.03.1994 р. чинний до 24.03.2023  р. 

 

 

вул. Байди Вишневецького, 37, офіс 512  м. 

Черкаси, Україна, 18000  
 

 

„16” лютого 2018 року 
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ПОКАЖЧИК ПРИМІТОК ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

№ Показник Сторін

ка 

1 Загальна інформація 13 

2 Основи представлення фінансової звітності 14 

3 Основні припущення, оцінки та судження 14 

4 Основні положення облікової політики 15 

4.1 Основні засоби 15 

4.2 Нематеріальні активи 16 

4.3 Знецінення основних засобів і  нематеріальних активів 16 

4.4 Оренда 16 

4.5 Грошові кошти та їх еквіваленти 17 

4.6 Строкові депозити 17 
4.7 Фінансові інструменти 17 

4.8 Позики та дебіторська заборгованість 18 

4.9 Справедлива вартість 18 

4.10 Аванси видані 18 

4.11 Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 19 

4.12 Витрати на позики 19 

4.13 Запаси 19 

4.14 Капітал 19 

4.15 Податок на прибуток 19 

4.16 Забезпечення 21 

4.17 Виплати персоналу   21 

4.18. Пенсійні зобов’язання   21 

4.19 Визнання доходів і витрат 21 

4.20 Іноземна валюта 21 
4.21 Інформація за сегментами 22 

4.22 Умовні активи  та зобов’язання   22 
4.23 Операції з пов’язаними сторонами  22 

5 Нові  і переглянуті стандарти і інтерпретації бухгалтерського обліку 22 

 РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 29 

6 Дохід від реалізації 29 

7 Собівартість реалізації  та елементи операційних витрат 29 

8 Інші операційні доходи і витрати 29 

9 Адміністративні витрати 29 

10 Витрати на збут 30 

11 Фінансові доходи і витрати 30 

12 Інші доходи і витрати 30 

13 Податок на прибуток 30 

14 Основні засоби 31 

15 Нематеріальні активи 32 

16 Запаси 32 

17 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто 32 

18 Передплати та інші оборотні активи нетто 33 
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19 Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання по розрахунках з 

бюджетом 

33 

20 Грошові кошти та короткострокові депозити 33 

21 Зареєстрований капітал 33 

22 Позики 33 

23 Забезпечення і резерви 34 

24 Передплати отримані та інші короткострокові зобов’язання   34 

25 Інформація за сегментами 34 

26 Умовні і контрактні зобов’язання  35 

27 Розкриття інформації про пов’язані сторони 36 

28 Управління фінансовими ризиками 36 

29 Події після звітної дати 37 

 

 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" 

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 
 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС” є юридичною 

особою, створеною відповідно до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419 (Далі по тексту " 

Товариство"). 

 

Дата державної реєстрації 14.01.1992 року. 

Юридична  та фактична адреса Акціонерного Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул. 

Різдвяна, 292; 

 

Основними видами діяльності Товариства є: 

 виробництво автотранспортних засобів; 

 торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами; 

 технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів 

 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2017 року  склала 406 осіб. 

 

Акціонерне Товариство є публічним акції, якого вільно обертаються на поза біржовому 

ринку цінних паперів.  

Акції Товариства не включені до лістингу ПАТ „ПФТС”. 

Станом на  31.12.2017  року та 31.12.2017 року такі акціонери володіли акціями Товариства: 
 

Власник Цінні папери 2016 рік 
Від загальної 

кількості, % 

Вид особи 
Найменування, код 

ЄДРПОУ, країна 
Вид 

Форма 

випуску 

Форма 

існування 

Номіна

льна 

вартість 

Кількість 

Загальна 

номінальна 

вартість 

2017 

 рік 
2016 рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ю
р

и
д

и
ч

н
а 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з 

управління 

активами "ІЗІ 

ЛАЙФ"(Пайовий 

венчурний 

інвестиційний 

фонд "ЗЕТА" не 

диверсифікованого 

виду закритого 

типу), 

35379813, 

УКРАЇНА 

А
к
ц

ії
 

Ім
ен

н
і 

п
р

о
ст

і 

Б
ез

 

д
о

к
у

м
ен

та
р

н
а 

2,00 65244325 130488650 80,0718 80,0718 

Ю
р

и
д

и
ч

н
а 

ТОВ "Український 

автобус", 

32904285, 

УКРАЇНА 

А
к
ц

ії
 

Ім
ен

н
і 

п
р

о
ст

і 

Б
ез

 

д
о

к
у

м
ен

та
р

н
а 2,00 15500000 31000000 19,0225 19,0225 

Фізичні 

особи, та 

юридичні 

особи 

Неконтрольна 

меншість  А
к
ц

ії
 

Ім
ен

н
і 

п
р

о
ст

і 

Б
ез

 

д
о

к
у

м
ен

та
р

н
а 2,00 737925 1475850 0,9057 0,9057 

 Разом     81482250 162964500 100,00 100,00 

 

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31.грудня 2017 року представлена у 

складі:  

Звіту про фінансовий станом на 31 грудня 2017  року,  

Звіту про сукупний дохід, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал,  

за період,що закінчився на зазначену дату 

Приміток до фінансової звітності, опису важливих аспектів облікової політики та інших 

пояснювальних приміток, не є першою фінансовою звітністю, складеною відповідно до вимог 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), що були розроблені Радою (Комітетом) з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної 

фінансової звітності, а також відповідно роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були 

затверджені комітетом з міжнародного бухгалтерського обліку та діяли на дату складання 

фінансової звітності.  

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року була затверджена 

керівництвом.  

 

Ця фінансова звітність Товариства підготовлена у відповідності з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 

 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) - це стандарти та тлумачення, видані 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).  

Вони охоплюють: 

а) Міжнародні стандарти фінансової звітності; 

б) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; 

в) Тлумачення КТМФЗ; 

г) Тлумачення ПКТ  

Ця фінансова звітність складена на основі  принципів історичної вартості,  безперервності. 

У фінансовій звітності надана порівняльна інформація.. 

Функціональною валютою і валютою подання звітності є національна валюта України – 

українська гривня. Звітність складена в тисячах гривень і всі суми заокруглені до цілих тисяч, крім 

тих випадків де зазначене інше. 
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Операції Товариства, виконані в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну 

Національного банку України, чинним на дату здійснення операції. Прибуток та збитки, які 

виникають при розрахунках по таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та 

пасивів, деномінованих в іноземних валютах, відображаються у звіті про фінансові результати.  

Залишки по даних рахунках на кінець року перераховані за обмінним курсом на кінець року. 

 

3. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

При підготовці фінансової звітності Товариство  зробило  оцінки і припущення, які мають 

вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, 

розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.  

Оцінки та припущення базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими, і за результатами яких приймаються судження 

щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у 

управлінського персоналу  Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть 

зрештою відрізнятися від цих розрахунків. 

Судження, що найбільш суттєво впливають на суми визнані у фінансовій звітності та 

оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів і зобов’язань  

в наступному фінансовому році, включають: 

- строк експлуатації основних засобів; 

- знецінення активів; 

- відстрочені податкові активи і зобов’язання; 

- зміни справедливої вартості. 

 

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Класифікація активів і зобов’язань на оборотні/короткострокові і необоротні/довгострокові 

У звіті про фінансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основі їх 

класифікації на оборотні/короткострокові й необоротні/довгострокові. 

Актив є оборотним, якщо: 

 його передбачається реалізувати або він призначений для продажу або споживання в 

рамках звичайного операційного циклу; 

 він призначений в основному для цілей торгівлі; 

 його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного 

періоду; або 

 він являє собою кошти або їх еквіваленти, за винятком випадків наявності обмежень на 

його обмін або використання для погашення зобов'язань протягом як мінімум дванадцяти місяців 

після закінчення звітного періоду. 

Усі інші активи класифікуються в якості необоротні.  

Зобов'язання є короткостроковим, якщо: 

 його передбачається погасити в рамках звичайного операційного циклу; 

 воно втримується в основному для цілей торгівлі; 

воно підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду; 

або 

 у Товариства відсутнє безумовне право відстрочити погашення зобов'язання протягом як 

мінімум дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду. 

Товариство класифікує всі інші зобов'язання в якості довгострокових. 

Відстрочені податкові активи й зобов'язання класифікуються як необоротні/довгострокові 

активи й зобов'язання. 

 

4.1 ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

 Основні засоби, придбані після дати переходу на МСФЗ, враховуються у звіті про 

фінансовий стан за первинною вартістю, що включає всі витрати, необхідні для доведення активу 

до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від 



Товариство з обмеженою відповідальністю                              

“Аудиторська фірма “Атторней Плюс”            
 

 8 

знецінення. 

 Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 

активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність генерувати 

доходи.  Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають приведеним 

вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати того періоду, в 

якому вони були понесені. 

 Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів або переоцінена 

вартість, за вирахуванням його ліквідаційної вартості.  Ліквідаційна вартість активу – це 

передбачувана сума, яку підприємство отримало б на даний момент від реалізації об'єкту основних 

засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того віку і 

стану, в якому, ймовірно, він знаходитиметься в кінці свого терміну корисного використання. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, впродовж 

терміну корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу.  

Товариство нараховує амортизацію з використанням таких термінів експлуатації: 

будівлі   і споруди    -  15 - 30 років; 

передавальні пристрої -10 років; 

машини та обладнання – 5 -15 років; 

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року.  Вплив будь-яких змін, що виникають від 

оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

 Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних 

засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і 

визнається у складі прибутків і збитків.  

 

4.2 НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих 

операцій, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації і 

накопиченого збитку від знецінення.   

Амортизація нараховується рівномірно протягом терміну корисного використання 

нематеріальних активів.  Очікувані терміни корисного використання і метод нарахування 

амортизації аналізуються на кінець кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках 

відображається в звітності без перерахування порівняльних показників. 

 Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього 

використання або вибуття не очікується економічних вигод.  Дохід або збиток від списання 

нематеріального активу, що є різницею між чистими сумами від вибуття і балансовою вартістю 

активу, включається в звіт про сукупні доходи у момент списання. 

 

4.3 ЗНЕЦІНЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ І НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Товариство проводить перевірку наявності індикаторів знецінення балансової вартості 

матеріальних і нематеріальних активів на кожну звітну дату.  В разі виявлення будь-яких таких 

індикаторів розраховується відшкодована вартість відповідного активу для визначення розміру 

збитку від знецінення (якщо такий є). Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого 

активу, Товариство оцінює відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий 

актив.  

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання і нематеріальні 

активи, не готові до використання, оцінюються на предмет знецінення як мінімум щорічно і при 

виявленні будь-яких ознак можливого знецінення. 

Якщо відшкодована вартість активу (або генеруючої одиниці) виявляється нижчою за його 

балансову вартість, балансова вартість цього активу (генеруючої одиниці) зменшується до 

відшкодованої вартості.  Збитки від знецінення відразу відображаються в прибутках і збитках, за 

винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В цьому випадку збиток від 

знецінення враховується як зменшення резерву по переоцінці. 
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У випадках, коли збиток від знецінення згодом відновлюється, балансова вартість активу 

(генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його 

відшкодованої вартості, так, щоб нова балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка 

була б визначена, якби по цьому активу (генеруючій одиниці) не був відображений збиток від 

знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображається в 

прибутках і збитках, за винятком випадків, коли актив враховується за оціненою вартістю.  В 

цьому випадку відновлення збитку від знецінення враховується як збільшення резерву по 

переоцінці. 

 

Необоротні активи, які утримуються для продажу 

Необоротні активи і групи вибуття, класифіковані як утримувані для продажу оцінюються 

по найменшій вартості — або балансовій вартості, або справедливій вартості за вирахуванням 

витрат на продаж. Необоротні активи, які утримуються для продажу не підлягають амортизації. 

 

4.4 ОРЕНДА 

Оренда, за умовами якої,  до Товариства перейдуть всі ризики і вигоди, пов’язані із правом 

власності на актив, буде класифікуватися як фінансова оренда. Інші види оренди класифікуються 

як операційна оренда. 

Витрати по операційній оренді відноситься на витрати рівномірно протягом терміну оренди 

об’єкта. 

Активи, отримані на умовах фінансової оренди, визнаються та відображаються у складі 

об’єктів основних засобів по найменшій із: справедливій вартості об’єкта на дату придбання чи 

поточній дисконтованій вартості майбутніх мінімальних орендних платежів. 

Платіж за фінансовою орендою розподіляється між фінансовими витратами та погашенням 

суми основного боргу щоб досягти постійної ставки відсотка на залишок суми основного боргу. 

Витрати за фінансовою орендою включають у склад витрат на відсотки у звіті про фінансові 

результати. 

Політика щодо амортизації об’єктів основних засобів, отриманих за фінансовою орендою, 

відповідає загальній політиці нарахування амортизації на власні об’єкти основних засобів. Якщо 

за умовами фінансового лізингу Товариство в кінці строку договору не отримує право власності на 

об’єкт, то строком амортизації буде менший зі строком дії договору або строком корисного 

використання. 

 

4.5 ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Грошові кошти та  їх еквіваленти включають готівкові кошти та кошти на рахунках у 

банках, а також банківські депозити з початковим строком менше трьох місяців. 

 

4.6  СТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ 

Строкові депозити включають в себе банківські депозити з початковим строком від трьох 

місяців до року. 

 

4.7 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ 

Визнання фінансових інструментів  

Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у звіті про фінансовий стан 

тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фінансових 

інструментів. Фінансові активи та зобов'язання визнаються на дату здійснення операції. 

Згідно з МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" фінансові активи 

класифікуються на такі чотири категорії:  

 фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; позики та дебіторська заборгованість;  

 інвестиції, утримувані до погашення, і 

 фінансові активи, які утримуються на підприємстві для продажу.  
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При первісному визнанні фінансових активів, вони визнаються за справедливою вартістю плюс у 

разі, якщо це не інвестиції, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток, витрати за угодою, прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу.  

Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявність у ньому 

вбудованих похідних інструментів. Вбудовані похідні інструменти відокремлюються від 

основного договору, який не оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток у 

разі, якщо аналіз показує, що економічні характеристики і ризики вбудованих похідних 

інструментів істотно відрізняються від аналогічних показників основного договору. 

Товариство  класифікує фінансові активи безпосередньо після первісного визнання і, якщо 

це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифікацію наприкінці кожного 

фінансового року.  

Усі угоди з купівлі або продажу фінансових активів на ”стандартних умовах” визнаються 

на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити актив. 

Угоди з купівлі або продажу на "стандартних умовах" - це купівля або продаж фінансових активів, 

яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством або правилами, прийнятими на 

певному ринку. 

 

Фінансові активи, які  переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток  

Фінансовий актив є фінансовим активом, який переоцінюється за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток, якщо він класифікується як утримуваний для продажу або є таким 

після первісного визнання. Фінансові активи переоцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, якщо Товариство управляє такими інвестиціями та приймає рішення про 

купівлю або продаж на основі їхньої справедливої вартості відповідно до прийнятого управління 

ризиками або інвестиційною стратегією. Після первісного визнання витрати, що мають 

відношення до здійснення операції, визнаються у прибутках або збитках у міру виникнення. 

Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

оцінюються за справедливою вартістю; відповідні зміни визнаються у прибутках або збитках. У 

звітному періоді таких активів у Товариства не було. 

 

4.8 ПОЗИКИ ТА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

Торгова дебіторська заборгованість, видано позики та інша дебіторська заборгованість, які 

мають фіксована або визначені платежі, i які не котируються на активному ринку, класифікуються 

як позики та дебіторська заборгованість.  

Позики та дебіторська заборгованість оцінюються за балансовою вартістю 

Позики, строк погашення яких більше дванадцяти місяців від дати звіту про фінансовий 

стан, включаються до складу необоротних активів. 

Дебіторська заборгованість відображається з врахуванням податку на додану вартість 

(ПДВ) та первісно враховується по вартості, яку повинен буде сплатити дебітор. Торгівельна 

заборгованість коригується на суму резерву під знецінення. Резерв під сумнівну заборгованість 

створюється за наявності об’єктивних свідоцтв того, що Товариство не зможе отримати 

заборгованість з врахуванням вихідних умов. Ознаками того, що дебіторська заборгованість 

знецінена вважаються суттєві фінансові труднощі контрагента, ймовірність його банкрутства, 

реорганізації, несплата або прострочення платежу. У разі, коли дебіторська заборгованість стає 

безнадійною, вона списується за рахунок резерву під сумнівну дебіторську заборгованість. Оплата 

раніше списаних сум визнається в складі доходів періоду. 

 

4.9 СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ 

Очікувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з 

використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки. Однак для 

інтерпретації маркетингових даних з метою оцінки справедливої вартості необхідний 

кваліфікований висновок. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки може мати значний 
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вплив на очікувану справедливу вартість. 

Очікувана вартість фінансових активів і зобов'язань не вказує на справедливу вартість цих 

інструментів на дату підготовки цієї фінансової звітності. Ці оцінки не відображають ніяких 

премій або знижок, які могли б випливати з пропозиції одночасного продажу повного пакету 

певного фінансового інструменту Товариства. Оцінка вартості ґрунтується на судженнях щодо 

передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, 

притаманних різним фінансовим інструментам, та інших факторів. 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти і еквіваленти 

грошових коштів, дебіторську і кредиторську заборгованості, інші зобов'язання та позики. 

Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки розкривається у відповідних розділах цих 

Приміток.  

Протягом звітного періоду Товариство не використовувала фінансових деривативів, 

процентних сопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 

 

4.10 АВАНСИ ВИДАНІ 

Аванси видані відображаються по фактичній вартості без вирахуванням резерву під 

знецінення. Сума авансів на придбання активу включається до його балансової вартості при 

отриманні Товариством контролю над цим активом та при наявності ймовірності того, що 

майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані Товариством. За наявності ознак 

того, що активи, товари та послуги, що відносяться до авансів, не будуть отримані, балансова 

вартість авансів підлягає списанню, а відповідний збиток від знецінення відображається в складі 

прибутків та збитків. Аванси видані відносяться до довгострокових активів, коли товари або 

послуги, за які здійснена оплата, будуть отримані через один рік і пізніше, або коли аванси 

відносяться до активу, який після первісного визнання буде віднесений до категорії необоротних 

активів. 

 

4.11 ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість оцінюється при первинному визнанні за 

справедливою вартістю 

Зобов'язання  визнається в разі, якщо контрагент виконав свої контрактні зобов’язання, та 

спочатку оцінюється за справедливою вартістю. У подальшому інструменти з фіксованим строком 

погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

 

4.12 ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ 

Кредити банків спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на 

здійснення операції, а  подальшому оцінюються за амортизованою вартістю із використанням 

методу ефективної процентної ставки. 

Кредити банків класифікуються як короткострокові, коли Товариство не має безумовного 

права відкласти погашення на період більше ніж 12 місяців від звітної дати. 

Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або 

виробництва кваліфікованого активу, тобто активу, підготовка якого до передбачуваного 

використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартості даних 

активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до передбаченого використання 

або для продажу. Всі інші витрати на позики визнаються у складі звіту про сукупні доходи та 

витрати того періоду, в якому вони понесені. 

 

4.13 ЗАПАСИ 

Запаси - це активи, які: 

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 
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в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. 

Запаси складаються, головним чином, із сировини та матеріалів, які призначені для 

використання у виробництві готової продукції. Запаси відображаються за найменшою з двох 

величин: собівартості або чистої вартості реалізації  

Собівартість запасів визначається за формулою "перше надходження - перший видаток" 

(ФІФО) Собівартість запасів включає усі витрати на придбання, витрати на переробку та інші 

витрати, понесені при доставці запасів до їхнього теперішнього місця розташування та приведенні 

їх до поточного стану.  

Первісна вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість 

сировини, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та відповідні накладні виробничі 

витрати.   

 

4.14 КАПІТАЛ 

Зареєстрований капітал – це зафіксована в установчих документах загальна номінальна 

вартість випущених акцій.  

 

4.15 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Витрати з податку на прибуток або збиток за рік являють собою суму поточного та 

відстроченого податку. 

Відстрочене податкове зобов'язання (актив) визнається,  якщо відшкодування або 

погашення балансової вартості активу чи зобов'язання збільшить (зменшить) майбутні податкові 

платежі порівняно з тим, якими вони були б, якби такі відшкодування або погашення не мали 

податкових наслідків. 

 Сума поточного податку визначається, виходячи з величини оподатковуваного прибутку за 

рік.  

Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку, відображеного у звіті про сукупні 

доходи або витрати, через статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню або 

вирахуванню для цілей оподаткування в інші періоди, а також виключає статті, які взагалі не 

підлягають оподаткуванню або вирахуванню для цілей оподаткування. 

 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок 

оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинності на звітну дату. 

Відстрочений податок визнається у відношенні тимчасових різниць між балансовою 

вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними даними 

податкового обліку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку.  

Відстрочені податкові зобов'язання, як правило, відображаються з урахуванням всіх 

оподатковуваних тимчасових різниць.  

Відстрочені податкові активи відображаються з урахуванням всіх тимчасових різниць за 

умови високої ймовірності отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього 

для використання цих тимчасових різниць.  

Податкові активи та зобов'язання не відображаються у фінансовій звітності, якщо тимчасові 

різниці пов'язані з гудвілом або виникають внаслідок первісного визнання інших активів і 

зобов'язань в рамках угод (крім угод по об'єднанню бізнесу), які не впливають ні на 

оподатковуваний, ні на бухгалтерський прибуток. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кінець кожного 

звітного періоду і зменшується, якщо ймовірність отримання в майбутньому оподатковуваного 

прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активів, більш не є високою. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з 

використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), 

встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинності на звітну дату, які 

імовірно діятимуть у період реалізації податкового активу або погашення зобов'язання. 
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 Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки 

намірів Товариства (станом на звітну дату) у відношенні способів відшкодування або погашення 

балансової вартості активів та зобов'язань. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто, якщо існує 

законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до 

податку на прибуток, що справляється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має 

намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань. 

Поточний та відстрочений податки за період. Поточні та відстрочені податки визнаються в 

прибутках і збитках, крім випадків, коли вони відносяться до статей, які безпосередньо 

відносяться до складу іншого сукупного доходу або власного капіталу. У цьому випадку 

відповідний податок також визнається в іншому сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі 

відповідно.  

 

4.16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперішню заборгованість 

(юридичну або конструктивну), внаслідок  минулих подій, для погашення якої, ймовірно, потрібне 

вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, і при цьому можна здійснити достовірну оцінку 

даного зобов'язання. 

Сума, визнана в якості забезпечення, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для 

врегулювання поточного зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, 

супутні даним зобов'язанням 

З метою рівномірного розподілу витрат протягом звітного року Товариство створює 

забезпечення оплати відпусток персоналу. Сума забезпечення нараховується щомісяця в відсотках 

від фактично нарахованої заробітної плати персоналу. В кінці кожного року проводиться 

інвентаризація невикористаних відпусток та розміру забезпечення оплати відпусток і, при 

необхідності, проводиться коригування  розміру забезпечення оплати відпусток. 

 

 

4.17 ВИПЛАТИ ПЕРСОНАЛУ   

Товариство визнає короткострокові виплати персоналу як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. 

 

4.18 ПЕНСІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   

Державний пенсійний план з визначеними внесками - Товариство здійснює внески в 

Державний Пенсійний фонд України виходячи з заробітної плати кожного працівника. Витрати 

Товариства за такими внесками включені до статті "Відрахування на соціальні заходи".  Дана сума 

включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.  

Крім того Товариство відповідно до вимог законодавства України здійснює відшкодування 

витрат Державного пенсійного фонду України на виплату і доставку пенсій, призначених 

працівникам Товариства на пільгових умовах за роботу у важких і шкідливих умовах праці. 

Витрати Товариства за такими платежами включені до статті "Інші операційні витрати". Дана сума 

включається до витрат того періоду, коли вони фактично понесені.  

 

4.19 ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 
ДОХІД - це валове надходження економічних вигід протягом періоду, що виникає в ході звичайної 

діяльності суб'єкта господарювання, коли власний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в 

результаті внесків учасників власного капіталу. 

Доходи від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнаються в розмірі справедливої 

вартості винагороди, отриманої або яка підлягає отриманню, і являють собою суми до отримання 

за продукцію та послуги, надані в ході звичайної господарської діяльності, за вирахуванням  

повернень продукції покупцями, знижок та  за вирахуванням податку на додану вартість (ПДВ). 

Реалізація продукції 
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Доходи від реалізації продукції визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов: 

 Товариство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням 

продукцією; 

 Товариство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з 

правом володіння, і не контролює продану продукцію; 

 Сума доходів може бути достовірно визначена; 

 Існує висока вірогідність отримання економічних вигод, пов'язаних з операцією; 

 Понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

Процентний дохід визнається за методом нарахування, якщо тільки його отримання не є 

сумнівним. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності 

операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї 

операції. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття 

чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення 

чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. Витрати визнаються 

у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням 

збільшення зобов’язань або зменшення акти- вів. Витрати негайно визнаються у звіті про 

прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, 

якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу 

у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих 

випадках, коли виникають зобов’язання без визнання активу. Витрати, понесені у зв’язку з 

отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи 

 

4.20 ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА 

Операції в іноземній валюті обліковуються Товариством в національній валюті України - 

гривні  по курсу Національного банку України на дату операції.  

Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються  по курсу 

Національного банку України на звітну дату. Всі курсові різниці включаються у звіт про сукупний 

дохід. 

Немонетарні статті, які оцінюються на основі історичної собівартості в іноземній валюті, 

перераховуються по курсу  Національного банку України на дату первісної операції. 

  

4.21 ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов'язання  сегментів надається в розрізі збуту 

продукції Товариства в Україні та на експорт. До сегментних доходів відносяться  доходи  від 

реалізації продукції, до сегментних витрат — собівартість реалізованої продукції та витрати на 

збут. Сегментні активи включають дебіторську заборгованість за поставлену продукцію. 

Сегментні зобов'язання включають аванси, одержані від покупців продукції. 

 

4.22 УМОВНІ АКТИВИ  ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   

Умовний актив не визнається у фінансовій звітності. Інформація про нього  у примітках до 

фінансової звітності розкривається у випадку ймовірності притоку економічних вигод. 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Інформація про умовне 

зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні 

вигоди, не є віддаленою,  розкриваються у примітках до фінансової звітності.  

Товариство використовує судження розкриття умовних зобов'язань відносно наявних 

судових розглядів та інших претензій, які очікують рішення шляхом мирного врегулювання, 

захисту інтересів в суді або державного втручання, а також розкриття інших умовних зобов'язань. 

Судження пов'язані з оцінкою вірогідності позитивного результату наявних претензій або 

виникнення зобов'язання,  необхідні для остаточного врегулювання фінансових питань.  
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У зв'язку з невизначеністю, властивій процедурі оцінки, фактичні витрати можуть 

відрізнятися від планових сум. Оцінка величини, перегляд оцінок величин нарахованих 

зобов'язань може мати істотний вплив на майбутні операційні результати. 

 

4.23 ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов'язаними є сторони, якщо вони знаходяться під спільним контролем або якщо одна з 

них має можливість контролювати іншу, або може мати суттєвий вплив чи здійснювати спільний 

контроль іншої сторони при прийнятті фінансових та управлінських рішень. Під час аналізу 

кожного випадку відносин, що можуть становити відносини між пов’язаними сторонами, 

звертається увага на суть цих відносин, а не лише на їхню юридичну форму. 

 

5. НОВІ  І ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ І ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ 
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що є обов’язковими для 

застосування  у річних періодах, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати.  

Стандарти, застосовані у цій фінансовій звітності, були випущені за станом на 31 грудня 

2016 року і набирають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. або після цієї 

дати.  

Товариство у фінансової звітності за 2017 рік не застосовувало стандартів та роз'яснень, які 

були опубліковані, але ще не вступили в силу з 1 січня 2017 р.  

Характер і вплив кожної поправки описані нижче: 

Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звіт про рух грошових коштів" є частиною iнiцiативи Ради по 

МСФО в сфері розкриття інформації i вимагають, щоб організація розкривала інформацію, що 

дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в зобов'язаннях, обумовлених 

фінансовою діяльністю, включаючи як зміни, зумовлені грошовими потоками, так i зміни, не 

обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок організації не зобов'язані надавати 

порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки вступають в силу для річних 

періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї 

дати. Застосування даних поправок вимагає розкриття Товариством додаткової інформації. 

Товариство представило інформацію за поточний рік у примітці 8 

Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Визнання відстрочених податкових активів щодо 

нереалізованих збитків" Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, чи 

обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого вона може 

робити відрахування при відновленні такої тимчасової різниці. Крім того, поправки містять 

вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, i 

описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування 

деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість. Організації повинні застосовувати дані 

поправки ретроспективно. Однак при первинному застосуванні поправок зміна власного капіталу 

на початок самого раннього порівняльного періоду може бути визнано в складі нерозподіленого 

прибутку на початок періоду (або в складі іншого компонента власного капіталу, відповідно). 

Організації, які застосовують дане звільнення, повинні розкрити цей факт. Дані поправки 

вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або після цієї дати. 

Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш 

раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не вплинули на фінансову 

звітність Товариства.  

 

МСФЗ (IAS) 8 пункт 30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще 

не вступили в силу. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої інформації, що дозволяє 

користувачам оцінити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фінансову звітність 

організації. Товариство перерахувала всі стандарти і роз'яснення, які ще не вступили в силу, 

головним чином в ілюстративних цілях.  
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Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені,  

 

МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові 

інструменти", яка замінює МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" та усі 

попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку 

фінансових інструментів: класифікація і оцінка, знецінення та облік хеджування.  

МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 

р. або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку 

хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є 

обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з 

деякими обмеженими винятками.  

Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання 

чинності. У 2017 році Товариство здійснила загальну оцінку впливу всіх трьох частин МСФЗ 

(IFRS) 9. Ця попередня оцінка ґрунтується на інформації, доступної в даний час, і може бути 

змінена внаслідок більш детального аналізу або отримання додаткової обґрунтованою і 

підтверджується інформації, яка стане доступною для Товариства в майбутньому. В цілому, 

Товариство не очікує значного впливу нових вимог на свій бухгалтерський баланс і власний 

капітал, за винятком застосування вимог до знецінення в МСФЗ (IFRS) 9. в майбутньому проведе 

детальний аналіз для визначення суми збільшення. 

(а) Класифікація та оцінка  

Товариство не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при 

застосуванні вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9.  

Позики, а також торгова дебіторська заборгованість утримуються для отримання 

договірних грошових потоків, і очікується, що вони призведуть до виникнення грошових потоків, 

які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків.  

Товариство більш детально проаналізує характеристики договірних грошових потоків за 

цим інструментам, перш ніж робити висновок про те, чи всі інструменти відповідають критеріям 

для оцінки за амортизованою вартістю згідно МСФЗ (IFRS) 9. 

(б) Знецінення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство відображала по всіх боргових 

цінних паперів, позик та торговельної дебіторської заборгованості 12-місячні очікувані кредитні 

збитки або очікувані кредитні збитки за весь термін їх дії.  

Товариство планує застосувати спрощений підхід і відобразити очікувані кредитні збитки 

за весь термін дії торгової дебіторської заборгованості. Товариство очікує, що ці вимоги вплинуть 

на його власний капітал зважаючи незабезпеченості позик та дебіторської заборгованості, але воно 

повинне буде провести більш детальний аналіз, що враховує всю обґрунтовану і підтверджується 

інформацію, включаючи прогнозну, для визначення розмірів впливу. 

(в) Облік хеджування не застосований до  Товариства  

 

МСФЗ (IFRS) 15 "Дохід за договорами з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в 

травні 2014 року і  вступає в силу для періодів, які починаються з 1 січня 2018 року або після цієї 

дати. Це стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо 

виручки за договорами з покупцями.  

Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумі, що відображає  відшкодування, право на 

яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю. 

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ в частині визнання виручки. 

Після того, як Рада з МСФЗ закінчить роботу над поправками, які відкладуть дату набрання 

чинності на один рік для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати буде 

вимагатися повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, 

при цьому допускається дострокове застосування. Товариство планує використовувати варіант 

повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності.  

 (а) Продаж товарів 
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Очікується, що застосування нового стандарту до договорів з покупцями, за яким продаж 

обладнання є єдиною обов'язком до виконання, не матиме впливу на фінансову звітність 

Товариства. Товариство очікує, що визнання виручки буде відбуватися в той момент часу, коли 

контроль над активом передається покупцеві, що відбувається, як правило, при доставці товарів. 

При застосуванні МСФЗ (IFRS) 15 Товариство приймає до уваги наступне: 

(i) Змінну відшкодування 

Деякі договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговельні чи оптові 

знижки. В даний час Товариство визнає виручку від продажу товарів, яка оцінюється за 

справедливою вартістю  

МСФЗ (IFRS) 15 вимагає обмежувати розрахункову змінну винагороди щоб уникнути 

визнання завищеної суми виручки.  

(ii) Гарантійні зобов'язання  

Товариство надає гарантії на звичайний ремонт і не надає додаткових гарантій або послуг 

на обслуговування в договорах з покупцями. Таким чином, Товариство визначає, що такі гарантії є 

гарантіями типу "гарантія-відповідність", які будуть продовжувати враховуватися згідно МСФЗ 

(IAS) 37 "Резерви, умовні зобов'язання і умовні активи" у відповідності з поточною практикою 

Товариства. 

 Товариство не очікує, що застосування нового стандарту до обліку обладнання, 

отриманого від покупців, надасть значний вплив на фінансову звітність.  

 

1. Поправки до МСФО (МСФЗ) 10 та МСФО (МСБО) 28 "Продаж або внесення активів 

у здійснення операцій між інвестором та його асоційованою організацією або спільним 

підприємством" 

Поправки розглядають протиріччя між МСФО (МСФЗ) 10 та МСФО (МСБО) 28, в частині 

обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або 

спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, 

який виникає внаслідок продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з 

визначенням у МСФЗ 3, у договорі між інвестором та його асоційованою організацією або 

спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, який виникає 

внаслідок продажу або внеску активів, що не представляють себе бізнесу, визнаються лише в 

межах дольової участі, наявних у різних, ніж організація, інвесторах в асоційованій організації або 

спільному підприємстві. Рада по МСФЗ  перенесла  дату введення даних поправок в силу на 

невизначений термін, однак організація, що застосовує дані поправки достроково, має 

застосовувати їх перспективно.  

Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони вступлять в силу. 

2. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі 

акцій" 

Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основі акцій", в яких 

розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на 

основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі 

акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; 

облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає 

класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як 

операція з розрахунками пайовими інструментами. 

При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні 

періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо 

всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних 
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періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї 

дати.  

В даний час Товариство оцінює можливий вплив цих поправок на його фінансову звітність. 

3 МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 

"Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявності в угоді ознак оренди", Роз'яснення 

ПКР (SIC) 15 "Операційна оренда - стимули" і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутності 

операцій, які мають юридичну форму оренди".  

МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації 

про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної 

моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для 

фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди 

активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди 

(тобто  Оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати 

зобов'язання щодо орендних платежів (тобто "Зобов'язання з оренди"), а також актив, який надає 

право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто  "Актив у формі права 

користування"). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по 

оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної 

події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни 

індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків 

орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в 

формі права користування.  

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в 

порівнянні з діючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати 

класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, 

виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 

вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ 

(IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 

року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування 

організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням 

ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення 

стандарту передбачають певні  звільнення. У 2018 році  

Товариство продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою 

консолідовану фінансову звітність. 

4 МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти" 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування", 

новий всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає 

питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в 

силу, він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. 

МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто Страхування життя і 

страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від 

виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим 

інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна 

мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш 

ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному 
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базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель 

обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 

лежить загальна модель, доповнена наступним: 

• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході 

(метод змінної винагороди). 

• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових 

договорів 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або після 

цієї дати, при цьому може вимагатись  порівняльна інформація. Допускається застосування до цієї 

дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на дату першого 

застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї.  

Даний стандарт не застосовний до Товариства. 

 

5 Поправки до МСФЗ (IAS) 40 "Переведення інвестиційної нерухомості з категорії в 

категорію" Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, 

включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з 

категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання 

відбувається, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної 

нерухомості і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва 

щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його 

використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно щодо змін 

характеру використання, які відбуваються на дату початку річного звітного періоду, в якому 

організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна повторно 

проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, 

здійснити переведення нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату. Допускається 

ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це можливо без 

використання більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за 

умови розкриття даного факту. Товариство буде застосовувати дані поправки, коли вони 

вступлять в силу.  

Оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, воно не очікує, що 

роз’яснення  вплине на його фінансову звітність. 

 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (Випущені в грудні 2016 року) 

Дані удосконалення включають такі: 

МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" - 

видалення короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ 

Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені, 

оскільки вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р  

Дані поправки не застосовуються до Товариства. 

МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства" - 

Роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції 

Поправки роз'яснюють наступне: 
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• Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може 

прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної 

інвестиції при первісному визнанні. 

• Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в 

асоційованого підприємства або спільному підприємстві, є інвестиційними організаціями, то при 

застосуванні методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за 

справедливою вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, є 

інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке 

рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що 

є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат:  

(а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є 

інвестиційними організаціями;  

(b) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними 

організаціями; і 

(c) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними 

організаціями, вперше стають материнськими організаціями. 

Дані поправки застосовуються ретроспективно і набувають чинності 1 січня 2018 р 

Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш 

раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт.  

Дані поправки не застосовні до Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти"  

разом з МСФЗ (IFRS) 4" Страхові контракти " 

Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового 

стандарту за фінансовими інструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 

"Договори страхування", який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві 

можливості для організацій, випускають договори страхування: тимчасове звільнення від 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення. Тимчасове звільнення вперше застосовується в 

ті періоди, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Організація може прийняти рішення 

про застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, і 

застосовувати даний метод ретроспективно щодо фінансових активів, класифікованих за рішенням 

організації при переході на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому організація перераховує порівняльну 

інформацію, щоб відобразити метод накладення, в тому і тільки в тому випадку, якщо вона 

перераховує порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9.  

Дані поправки не застосовні до Товариства. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операції в іноземній валюті та попередня оплата" 

У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який 

повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його 

частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що 

виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку організація 

спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті 

вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або отримання 

попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати або 

отримання попередньої оплати. Організації можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. 

В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по відношенню 
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до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на 

зазначену дату або після неї: 

(I) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або 

(Ii) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної 

інформації у фінансовій звітності звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане 

роз'яснення. 

Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або 

після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття даного факту.  

Оскільки поточна діяльність Товариства відповідає вимогам роз'яснення, Товариство не 

очікує, що воно вплине на її фінансову звітність. 

Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначеність щодо правил обчислення податку на 

прибуток" 

Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність 

податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не 

застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а 

також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з 

невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання: 

• розглядає організація невизначені податкові трактування окремо; 

• допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими 

органами; 

• як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, 

невикористані податкові збитки, невикористані податкові пільги і ставки податку; 

• як організація розглядає зміни фактів і обставин.  

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування 

окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями. 

Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат 

розгляду невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 

2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. 

Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

 

6. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

Дохід від реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня  2017, 2016 та 2015 років становить: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2017рік за 2016 рік за 2015 рік 

1 2 3 4 

Пов'язаним сторонам - - - 

Іншим покупцям 645729 423673 231687 

Разом 645729 423673 231687 

    

 

7. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ  та ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Собівартість  реалізації за роки, які закінчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 років: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2017 рік за 2016 рік за 2015рік 

1 2 3 4 

Собівартість готової продукції 502754 330152 157527 

Собівартість  товарів 4843 - - 
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Разом 507597 330152 157527 

 

Елементи операційних витрат представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
за 2017 

 рік 
за 2016 рік за 2015 рік 

1 2 3 4 

Собівартість матеріалів та напівфабрикатів 421266 237936 232802 

Заробітна плата та відповідні нарахування 45383 23981 16024 

Відрахування на соціальні заходи 9611 5128 6045 

Амортизація 4527 5498 3576 

Інші витрати 62557 43614 26566 

Разом 543144 316157 285013 

 

8. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ  

Інші операційні доходи та витрати представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
Доходи 2017 

рік 

Витрати  

2017 рік 

Доходи 

2016 рік 

Витрати  

2016 рік 

Доходи  

2015 рік 

Витрати  

2015 рік 

1 2 3 4 5 6 7 

Доходи (витрати) від купівлі-продажу іноземної 

валюти 
- - - - - - 

Доходи (витрати) від операційної оренди 197  121  113  

Доходи (витрати) від реалізації інших 

оборотних активів 
1382 1332 2583 1946 1007 799 

Доходи (витрати) від операційної курсової 

різниці 
227 661 1369 4696 48137 50172 

Визнані штрафи, пені, неустойки - 2  10  90 

Утримання об’єктів соціально культурного 

призначення 
- 84  65  48 

Інші  операційні доходи/(витрати) 606 365 417 893 1244 746 

В тому числі відрахування до резерву сумнівних 

боргів 
- - - - -  

Разом 2412 2444 4490 7610 50501 51855 

 

9. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 років 

становлять: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2017 рік за 2016 рік за    2015 рік 

1 2 3 4 

Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ) 13447 7203 6223 

Амортизація (знос) необоротних активів 89 95 103 

Витрати на утримання і ремонт необоротних активів 241 216 110 

Витрати на зв'язок  98 99 114 

Витрати на виплату пільгових пенсій 276 270 267 

Витрати на сплату податків 656 615 455 

Витрати сертифікацію 219 111 233 

Страхування майна, цивільної відповідальності 5 19 26 

Юридичні, інформаційні, консультаційні послуги 98 74 62 

Інші адміністративні витрати 2991 2107 1392 

Разом 18120 10809 8985 

 

10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати на реалізацію та збут за роки, які закінчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 років 

становлять: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2017 рік за 2016 рік за    2015 рік 

1  2 3 

Виплати персоналу (ФОТ і ЄСВ) 879 391 270 
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Витрати на гарантійний ремонт 261 125 57 

Комісійні винагороди продавцям 19676 4024 2810 

Витрати на оплату послуг по договору комісії - 0 2828 

Витрати на страхування 40915 42841 20627 

Інші витрати 632 350 22 

Разом 62363 47731 26614 

 

11. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Фінансові доходи та витрати представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
2017 рік 2016 рік 2015 рік 

Доходи Витрати Доходи Витрати Доходи Витрати 

1 2 3 4 5 6 7 

Проценти і комісії  по акредитивах   -  -  

Страхування майна в заставі  54 - 38 - 38 

Нараховані проценти на кредит   6523 - 6275 - 6768 

Разом  6577 - 6313 - 6806 

 

12.  ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Інші операційні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 років 

становлять: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники за 2017 рік За 2016 рік За    2015 рік 
1 2 3 4 

Інші (доходи) 83 210 402 

Інші  витрати (2) (1) (110) 

Надзвичайні витрати - - - 

Разом 81 209 292 

 

13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

Податковий Кодекс України був офіційно прийнятий в грудні 2010 року.  Згідно з 

Кодексом ставка податку на прибуток знижувалась з 25%   до 18% у 2014 - 2017 роках.  

З 2015 року податок на прибуток визначається на підставі фінансового результату за 

даними бухгалтерського обліку, скоригованого на податкові різниці. Сума відстроченого податку 

розрахована на основі ставки, яка діяла в період в якому виник відстрочений податок. Основні 

компоненти (відшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 

2017, 2016, 2015 років, були представлені таким чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання 

Залишок на     

 31 грудня 2017 

 року 

Залишок на     

 31 грудня 

2016року 

Залишок на   

 31 грудня 2015 

року 

1 2 3 4 

Відстрочені податкові активи, в тому числі: - -  -  

ВПА, нараховані на забезпечення виплат відпусток працівникам - - - 

ВПА,  нараховані на резерв сумнівних боргів - - - 

ВПА,  нараховані на збитки  в податковому обліку за  2014 рік - - - 

Відстрочені податкові зобов'язання, в тому числі: - - - 

ВПЗ, нараховані на вартість основних засобів 65 1 -1 

ВПЗ, нараховані на  вартість незавершеного виробництва та готової 

продукції, вироблених до 01 квітня 2011 року 
- - - 

Разом ВПА та ВПЗ 65 1 -1 

 

14. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 

Основні засоби Товариства представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

Інші основні 

засоби 
Разом 
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1 2 3 4 5 6 7 

Станом на 31 грудня 2017 року 

Первісна вартість станом на 

початок звітного року 
22129 14716 5175 380 37 42437 

Надійшло 108 661 3934 126 - 4829 

Дооцінка 2 11 - 3 - 16 

Вибуло - 27 - - - 27 

Інші зміни за рік 130 1530 - 87 - 1747 

Первісна вартість станом на 

кінець звітного періоду 
22369 16891 9109 596 37 49002 

Накопичена амортизація станом 

на початок звітного року 
14242 11814 2543 211 10 28820 

Амортизаційні нарахування за 

звітний період 
1142 753 358 86 1 2340 

Вибуло - 24    24 

Інші зміни в амортизації 130 983 - 86  1199 

Амортизація станом на кінець 

звітного періоду 
15514 13526 2901 383 11 32335 

Балансова вартість станом на 

кінець звітного періоду 
6855 3365 6208 213 26 16667 

       

Станом на 31 грудня 2016 року 

Первісна вартість станом на 

початок звітного року 
22086 14592 3922 270 37 

40907 

 

Надійшло 168 311 1795 110  2384 

Вибуло   531   531 

Інші зміни за рік -125 -187 -11   -323 

Первісна вартість станом на 

кінець звітного періоду 

22129 

 
14716 

5175 

 
380 37 42437 

Накопичена амортизація станом 

на початок звітного року 
13259 11177 2271 172 10 

26889 

 

Амортизаційні нарахування за 

звітний період 
1108 822 283 39  2252 

Вибуло   0   0 

Інші зміни в амортизації -125 -185 -11 0  -321 

Амортизація станом на кінець 

звітного періоду 
14242 11814 2543 211 10 28820 

Балансова вартість станом на 

кінець звітного періоду 
7887 2902 2632 169 27 

13617 

 

       

Станом на 31 грудня 2015 року 

Первісна вартість станом на 

початок звітного року 
22086 14192 4439 367 37 41121 

Надійшло  552 17   569 

Вибуло   534   534 

Інші зміни за рік  -152  -97  -249 

Первісна вартість станом на 

кінець звітного періоду 
22086 14592 3922 270 37 40907 

Накопичена амортизація станом 

на початок звітного року 
12065 10384 2217 212 10 24888 

Амортизаційні нарахування за 

звітний період 
1194 939 211 46  2390 

Вибуло   139   139 

Інші зміни в амортизації  -146 -18 -86  -250 

Амортизація станом на кінець 

звітного періоду 
13259 11177 2271 172 10 26889 

Балансова вартість станом на 

кінець звітного періоду 
8827 3415 1651 98 27 14018 

 

Станом на 31 грудня 2017, 2016 і 2015 року  основних засобів, призначених до продажу, на 

балансі Товариства не було. 
 

15. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
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Таблиця, тис. грн.  

Показники 
Інші нематеріальні активи 

2017 рік 2016 рік 2015 рік 

1 2 3 4 

Первісна вартість станом на початок звітного року 4473 6754 4375 

Придбано  606 1600 2792 

Вибуло    

Інші зміни за рік 2607 -3881 -413 

Первісна вартість станом на кінець звітного періоду 7686 4473 6754 

Накопичена амортизація станом на початок звітного року 465 1100 528 

Амортизаційні нарахування за звітний період 2187 3246 984 

Інші зміни в амортизації 2595 -3881 -412 

Амортизація станом на кінець звітного періоду 5247 465 1100 

Балансова вартість станом на кінець звітного періоду 2439 4473 5654 

 

16. ЗАПАСИ 

Запаси Товариства у фінансовій звітності представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
На 31 грудня 

2017 року 

На 31 грудня 

2016року 

На 31 грудня 

2015 року 

1 2 3 4 

Сировина і матеріали 11746 7864 9343 

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 30464 19125 19772 

Паливо 191 202 370 

Тара і тарні матеріали 15 15 15 

Будівельні матеріали 44 56 41 

Запасні частини 4417 5596 6917 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 469 1932 2264 

Незавершене виробництво 2146 1474 177 

Готова продукція 33388 53364 53364 

Товари 1968 6888 6888 

Разом 84848 96516 154407 

В 2017, 2016 роках Товариство не проводило уцінки або дооцінки запасів до чистої вартості 

реалізації. 

17. ТОРГІВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО  

На кінець 2017- 2015 років торговельна і інша дебіторська заборгованість була представлені 

таким чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
На 31 грудня 

2017року 

На 31 грудня 2016 

року 

На 31 грудня 2015 

року 

1  2 3 

Дебіторська заборгованість за продукцію 109249 83638 8029 

Інша дебіторська заборгованість 38 13 1 

Разом 109287 83651 8030 

 

18. ПЕРЕДПЛАТИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ НЕТТО  

Станом на 31 грудня 2017 року, 2016 року та 2015 року передплати та інші оборотні активи 

були представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
31 грудня 2017 

 року 

31 грудня 2016 

року 
31 грудня 2015 року 

1 2 2 3 

Аванси постачальникам 107716 28700 11077 

Інші оборотні активи - - - 

Разом 107716 28700 11077 

 

Передплати, зроблені третім сторонам,  переважно являють собою передплати, зроблені за 

матеріали та енергоносії. 
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19. ПОТОЧНІ ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПО 

РОЗРАХУНКАХ З БЮДЖЕТОМ    

Поточні дебіторська заборгованість та зобов’язання Товариства по розрахунках з бюджетом   

представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 
31 грудня 2017 

року 

31 грудня 2016 

року 

31 грудня 2015 

року 

1 2 3 4 

Дебіторська заборгованість по розрахунках з бюджетом, в т. ч.: - 323 5197 

Податок на додану вартість - 323 5197 

Податок на прибуток - - - 
Місцеві податки та збори - - - 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом , 

в т. ч. 
9165 448 246 

Податок з доходів фізичних осіб 564 322 172 

Податок на додану вартість 6606 - - 

Податок на прибуток 1838 - - 

Акцизний збір 50 45  

Екологічний податок 5 3  

Рентна плата за спеціальне використання води 2 2  

Плата за землю 52 49  

Військовий збір 47 27  

Інші податки   74 

 

20. ГРОШОВІ КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВІ ДЕПОЗИТИ  

Грошові кошти  представлені наступним чином: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники На  

31 грудня 2017 

року 

На  

31 грудня 2016 

року 

На  

31 грудня 2015 

року 

1 2 3 4 

Готівка - - - 

Поточний рахунок  у банку ( у національній валюті) 269 21762 349 

Депозитний рахунок ( у національній валюті) 0 179- - 

Поточний рахунок  у банку (в іноземній валюті) - - - 

Інші рахунки в банках 6087   

Разом 6356 

 

21941 

 

349 

 

21. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ 

 Станом на 31 грудня 2017 року, 2016 року, 2015 року статутний капітал Товариства 

становить    162 964 500 грн., поділений на 81 482 250 простих іменних акцій номінальною 

вартістю 2,00  грн. кожна. Статутний капітал сплачений повністю. 

 

22. ПОЗИКИ 

Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має зобов’язання по довгострокових 

банківських позиках в сумі 93180 тисяч гривень, на кінець 2016 року такі зобов’язання становили 

93180 тисяч гривень., кінець 2015 року – 89665 тисяч гривень. терміни дії угоди Товариства щодо 

залучення фінансування сплинули і непогашені суми заборгованості підлягали сплаті 20 червня 

2017 року. Товариство не змогло домовитися щодо зміни умов чинних угод або отримати 

рефінансування і не погасило заборгованість. 

 

23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ 

Залишок забезпечення на оплату відпусток персоналу на початок 2017 року становив 2652,0 

тис. грн., на кінець року – 4794,0 тис. грн. 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 
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реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.  

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Товариства.  

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі 

обставин та інформації, які наявні на дату балансу.  

На думку Управлінського персоналу Товариства, резерв сумнівних боргів на сьогоднішній 

день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

24. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   

Станом на 31 грудня 2017, 2016 та 2015 років передплати отримані та інші короткострокові 

зобов’язання становили: 
Таблиця, тис. грн. 

Показники 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року 

1 2 3 4 

Заборгованість  постачальникам за сировину, матеріали, 

послуги 
122109 92336 34015 

Одержані аванси 6014 7726 12 

Інша кредиторська заборгованість 13018 24018 71176 

Разом 141141 124080 105203 

25. ІНФОРМАЦІЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ 

Інформація про доходи, витрати, активи і зобов’язання сегментів представлена в розрізі 

збуту продукції Товариства  за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, 2016 року та 31 грудня 

2015 року.  
Таблиця, тис. грн. 

Показник 

2017 рік 2016 рік 

Сегмент 1 

Україна 

Нерозподілені 

статті 

Разом Сегмент 1 

Україна 

Нерозподілені 

суми 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Дохід від реалізації 645729 - 645729 423673 - 423673 

Інші операційні доходи - 2412 2412 - 4490 4490 

Інші доходи - 83 83 - 210 210 

Доходи від поточного 

податку на прибуток 
- - - - 1 1 

Усього доходів підприємства 645729 2430 648224 423673 4701 428374 

Собівартість виготовленої 

продукції та реалізованих 

послуг 

(507597) - (507597) (330152) - (330152) 

Валовий прибуток сегментів 138132 2430 140627 93521 4701 98222 

Адміністративні витрати (18120) - (18120) (10809) - (10809) 

Витрати на збут (62363) - (62363) (47731) - (47731) 

Нерозподілені витрати - (2444) (2444) - (7610) (7610) 

Фінансовий результат  57649 (14) 57635 34981 (2909) 32072 

Фінансові витрати (6577)  (6577) (6313)  (6313) 

Інші витрати - (2) (2) - (1) (1) 

Витрати з поточного податку 

на прибуток 

(1838) 

- 
- (1838) - -  

Фінансовий результат 

діяльності сегмента 
49234 (16) 49218 28668 (2910) 25758 

 

Таблиця, тис. грн. 

Показник 

2016 рік 2015 рік 

Сегмент 1 

Україна 

Нерозподілені 

суми 
Разом 

Сегмент 1 

Україна 

Нерозподілені 

суми 
Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

Дохід від реалізації 423673 - 423673 231687 - 231687 

Інші операційні доходи - 4490 4490 - 50501 50501 

Інші доходи - 210 210 - 402 402 

Доходи від поточного 

податку на прибуток 
- 1 1 - (2385) (2385) 

Усього доходів підприємства 423673 4701 428374 231687 48518 280205 

Собівартість виготовленої (330152) - (330152) (157527) - (157527) 
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продукції та реалізованих 

послуг 

Валовий прибуток сегментів 93521 4701 98222 74160 48518 122678 

Адміністративні витрати (10809) - (10809) (8985) - (8985) 

Витрати на збут (47731) - (47731) (26614) - (26614) 

Нерозподілені витрати - (7610) (7610) - (51855) (51855) 

Прибуток до оподаткування 34981 (2909) 32072 38561 (3337) 35224 

Фінансові витрати (6313)  (6313) (6806)  (6806) 

Інші витрати - (1) (1) - (110) (110) 

Витрати з поточного податку 

на прибуток 
- -  - - - 

Фінансовий результат 

діяльності сегмента 
28668 (2910) 25758 31755 (3447) 28308 

 

До сегментних доходів відносяться  доходи  від реалізації продукції, до сегментних витрат - 

собівартість реалізованої продукції та витрати на збут. Сегментні активи включають дебіторську 

заборгованість за поставлену продукцію.  Інші активи, зобов'язання, доходи і витрати, а також 

податок на прибуток контролюються Товариством в цілому. 

 

26. УМОВНІ І КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

Операційне середовище 

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

демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості 

характеризуються, але не обмежуються, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно 

високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє національній валюті 

бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність економіки України в значній 

мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та 

правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього діяльності в Україні властиві 

ризики, яких не існує в умовах більш розвинених ринків. 

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку 

світової економіки. Світова фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього 

продукту, нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському 

секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні заходи, 

що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і забезпечення 

ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо можливості доступу до 

джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та її контрагентів, що може вплинути 

на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 

Управлінський персонал вважає, що він вживає всі необхідні заходи для забезпечення 

стійкості бізнесу Товариства  в теперішніх умовах. Однак, несподівані погіршення в економіці 

можуть негативно впливати на результати діяльності Товариства і фінансове становище. Ефект 

такого потенційно негативного впливу не може бути достовірно оцінений на дату складання 

фінансових звітів. 

 

Судові процедури. В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу одержує 

претензії. Виходячи з власної оцінки та внутрішніх професійних консультацій, управлінський 

персонал Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не нарахованих збитків у 

результаті судових позовів. Таким чином, у цій фінансовій звітності відповідний резерв не 

створювався.  На кінець 2017 року Товариство не приймає участь у судових справах, не 

пред’являло третім особам та не одержувало від них претензій. 

Податкове законодавство.  Податкове законодавство України може тлумачитися по-різному 

й часто змінюється. Відповідні місцеві та центральні  фіскальні органи можуть не погодитися з 

тлумаченням цього законодавства управлінським персоналом у зв’язку з діяльністю Товариства та 

операціями в рамках цієї діяльності. У результаті можуть бути нараховані суми податків, штрафів 

та пені.  

Управлінський персонал Товариства вважає, що його тлумачення відповідного 
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законодавства є правильним, так що позиція Товариства  в податкових, валютних та митних 

питаннях не зміниться.  

 

27. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 

До пов’язаних сторін або операцій зі пов’язаними сторонами належать:  

• підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;  

• асоційовані компанії; 

 • спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;  

• члени провідного управлінського персоналу Товариства;  

• близькі родичі особи, зазначеної вище;  

• компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві;  

• програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників.  

Пов’язаними сторонами із ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є фізичні особи, які мають 

суттєвий вплив  та юридична особа  акціонер,  який має контрольний пакет акцій –  Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІЗІ ЛАЙФ" (Пайовий венчурний 

інвестиційний фонд "ЗЕТА" не диверсифікованого виду закритого типу), 35379813, УКРАЇНА  

Господарських операцій із акціонером Товариство в 2017, 2016, 2015 та 2014 роках  не 

проводило. 

На балансі Товариства обліковуються фінансові інвестиції у цінні папери  Пайового 

венчурного інвестиційного фонду "ЗЕТА" не диверсифікованого виду закритого типу, придбані у 

2011 році. 

Провідний управлінський  персонал - особи, які мають повноваження та є відповідальними 

за планування, управління і контроль над діяльністю підприємства, прямо або побічно. З метою 

підготовки фінансової звітності за 2017 рік до провідного управлінського персоналу віднесені: 

члени Наглядової ради та члени Правління Товариства 

Винагорода членам Наглядової ради та Правління включена до витрат на оплату праці і 

складається з короткострокової винагороди, представленої заробітною платою, одноразовими 

преміями та іншими короткостроковими виплатами. 

Загальна сума винагороди, виплачена членам Правлінню за рік, що закінчився 31 грудня 

2017 року становить 2376,1 тис. грн. ( в 2016 році -  1161,00  тис грн. в 2015 році – 983,00 тис. грн.)  

Довгострокові програми винагород / преміальних виплат не передбачені. 

 

28. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Управління  ризиками є важливим елементом діяльності Товариства. Основні ризики, 

властиві діяльності Товариства, включають в себе  кредитний ризик, ризик ліквідності, валютний 

ризик 

Опис політики управління  зазначеними ризиками Товариства наведене нижче. 

Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однієї стороною по 

фінансовому інструменту й, внаслідок цього, виникнення в іншої сторони фінансового збитку.  

Товариство постійно проводить моніторинг  стану дебіторської заборгованості, укладає 

угоди з відомими та фінансово стабільними контрагентами. 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство зіткнеться з труднощами при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями.  

Товариство здійснює контроль шляхом планування поточної діяльності, аналізу терміну 

платежів, руху коштів від операційної діяльності. 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют.  

Товариство не хеджує свої валютні ризики.  
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Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності  в 

майбутньому i одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації 

співвідношення позикових i власних коштів. Управлінський персонал Товариства регулярно 

переглядає структуру капіталу Товариства. 

 

29. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 

Після звітної дати.  Не відбувалось подій, які надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Товариства на звітну дату (коригуючі події), які потребують  відображення  у 

фінансовій звітності та суттєвих подій, які відбулися після звітної дати, які не є коригуючи ми 

подіями, і потребують  відображення в примітках до фінансової звітності. 

 

Голова правління      В.Г. Раабе 

    

Головний бухгалтер               Н.П.Коваленко 

 


