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(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 p.
Форма №1

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати

Код за ДКУД
1801001
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

4 008
4 473
( 465 )
0
13 617
42 437
( 28 820 )
0
0
(0)
0
0
(0)

2 439
7 686
( 5 247 )
0
16 664
48 986
( 32 322 )
3
16
( 13 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

85 000
0
0
0
0

85 000
0
0
0
0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1065

0

0

1090
1095

0
102 625

0
104 106

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

96 516
34 790
1 474
53 364
6 888
0
0
0

84 848
47 346
2 146
33 388
1 968
0
0
0

1125

83 638

109 249

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

28 700
323
0
0
0
13
0
21 941
0
21 941
0
0

107 716
0
0
0
0
38
0
6 356
0
6 356
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
231 131

0
0
0
0
0
308 207

1200

0

0

1300

412 313
На кінець
звітного
періоду
4
162 965
0
341

Пасив

Код
рядка

1

2

333 756
На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405

162 965
0
313

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках

Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

26
0
0
3 918
-55 654
(0)
(0)
0
111 568

20
0
0
6 379
-8 897
(0)
(0)
0
160 808

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
93 180
0
2 652
0
0
0
0

65
0
93 180
0
4 794
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
95 832

0
0
0
0
0
0
0
98 039

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690

0
92 336
448
0
380
1 448
7 726
0
0
0
0
0
0
24 018

0
122 109
9 165
1 838
643
2 517
6 014
0
0
0
0
0
0
13 018

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1695

126 356

153 466

1700

0

0

1800
1900

0
333 756

0
412 313

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
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за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і

Код
рядка
2

Код за ДКУД
1801003
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

645 729

423 673

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 507 597 )
(0)

( 330 152 )
(0)

2090

138 132

93 521

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
2 412

0
0
0
4 490

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 18 120 )
( 62 363 )
( 2 444 )

( 10 809 )
( 47 731 )
( 7 610 )

2181

0

0

2182

0

0

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2190

57 617

31 861

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

(0)
0
0
83
0
( 6 577 )
(0)
(2)
0

(0)
0
0
210
0
( 6 313 )
(0)
(1)
0

2290

51 121

25 757

2295
2300

(0)
-1 903

(0)
1

2305

0

0

2350

49 218

25 758

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи

3
28
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
-17
0
0

0

0

20
48

26
9

(0)

(0)

48
49 266

9
25 767

Код
рядка

За звітний
період

2
2500
2505
2510

3
421 066
45 383
9 611

За аналогічний
період
попереднього
року
4
237 936
23 981
5 128

Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2515
4 527
2520
62 557
2550
543 144
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

5 498
43 614
316 157

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
81 482 250
81 482 250
0,604030

За аналогічний
період
попереднього
року
4
81 482 250
81 482 250
0,316120

2615

0,604030

0,316120

2650

0,00

0,00

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2017 рік
Форма №3

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

741 440
0
0
617
0
7 217
1 643

442 028
0
0
288
0
9 271
9 949

3025

513

386

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
223
0
0
0
245 169

0
145
0
0
0
72 380

3100
3105
3110
3115
3116

( 561 780 )
( 35 776 )
( 9 353 )
( 29 937 )
(0)

( 314 284 )
( 19 241 )
( 5 370 )
( 38 464 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 114 230 )
(0)
(0)

(0)
( 7 438 )
(0)

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3155
3190
3195

(0)
( 243 542 )
2 204

(0)
( 74 009 )
75 641

3200
3205

0
184

0
1 544

3215
3220
3225
3230

0
0
0
72 960

0
0
0
47 101

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 237 )
(0)
( 83 960 )

(0)
( 1 905 )
(0)
( 94 261 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-11 053

(0)
-47 521

3300
3305

0
0

0
25 000

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
( 6 523 )
(0)

(0)
( 24 572 )
(0)
( 6 275 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410

(0)
-6 523
-15 372
21 941
-213

(0)
-5 847
22 273
349
-501

Залишок коштів на кінець року

3415

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

6 356

22 121

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2018

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про власний капітал
За 2017 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:

2
4000
4005

3
162 965
0

4
313
0

5
26
0

6
3 918
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-55 654
0

4010
4090
4095

0
0
162 965

0
0
313

0
0
26

0
0
3 918

4100

0

0

0

4110

0

28

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
111 568
0

0
0
-55 654

0
0
0

0
0
0

0
0
111 568

0

49 218

0

0

49 218

-6

0

0

0

0

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

28
0

-6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

22
0

Виплати власникам
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Керівник
Головний бухгалтер

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

2 461

-2 461

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
162 965

28
341

-6
20

2 461
6 379

46 757
-8 897

0
0

0
0

49 240
160 808

Раабе Вiталiй Германович
Коваленко Надiя Павлiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПОКАЖЧИК ПРИМIТОК ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
№
Показник
Сторiнка
1
Загальна iнформацiя 13
2
Основи представлення фiнансової звiтностi
14
3
Основнi припущення, оцiнки та судження
14
4
Основнi положення облiкової полiтики 15
4.1
Основнi засоби
15
4.2
Нематерiальнi активи
16
4.3
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв 16
4.4
Оренда
16
4.5
Грошовi кошти та їх еквiваленти 17
4.6
Строковi депозити 17
4.7
Фiнансовi iнструменти
17
4.8
Позики та дебiторська заборгованiсть
18
4.9
Справедлива вартiсть
18
4.10 Аванси виданi
18
4.11 Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
19
4.12 Витрати на позики 19
4.13 Запаси 19
4.14 Капiтал
19
4.15 Податок на прибуток
19
4.16 Забезпечення 21
4.17 Виплати персоналу 21
4.18. Пенсiйнi зобов'язання
21
4.19 Визнання доходiв i витрат 21
4.20 Iноземна валюта
21
4.21 Iнформацiя за сегментами 22
4.22 Умовнi активи та зобов'язання 22
4.23 Операцiї з пов'язаними сторонами
22
5
Новi i переглянутi стандарти i iнтерпретацiї бухгалтерського облiку 22
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
29
6
Дохiд вiд реалiзацiї 29
7
Собiвартiсть реалiзацiї та елементи операцiйних витрат
29
8
Iншi операцiйнi доходи i витрати 29
9
Адмiнiстративнi витрати 29
10
Витрати на збут
30
11
Фiнансовi доходи i витрати 30
12
Iншi доходи i витрати
30
13
Податок на прибуток
30
14
Основнi засоби
31
15
Нематерiальнi активи
32
16
Запаси 32
17
Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, нетто 32
18
Передплати та iншi оборотнi активи нетто
33
19
Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання по розрахунках з бюджетом
33
20
Грошовi кошти та короткостроковi депозити
33
21
Зареєстрований капiтал
33
22
Позики
33
23
Забезпечення i резерви
34

24
25
26
27
28
29

Передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання
Iнформацiя за сегментами 34
Умовнi i контрактнi зобов'язання 35
Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
36
Управлiння фiнансовими ризиками
36
Подiї пiсля звiтної дати
37

34

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є юридичною
особою, створеною вiдповiдно до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419 (Далi по
тексту " Товариство").
Дата державної реєстрацiї 14.01.1992 року.
Юридична та фактична адреса Акцiонерного Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул.
Рiздвяна, 292;
Основними видами дiяльностi Товариства є:
"
виробництво автотранспортних засобiв;
"
торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами;
"
технiчне обслуговування та ремонт транспортних засобiв
Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2017 року склала 406 осiб.
Акцiонерне Товариство є публiчним акцiї, якого вiльно обертаються на поза бiржовому
ринку цiнних паперiв.
Акцiї Товариства не включенi до лiстингу ПАТ "ПФТС".
Станом на 31.12.2017 року та 31.12.2017 року такi акцiонери володiли акцiями
Товариства:
Власник
Цiннi папери 2016 рiк
Вiд загальної кiлькостi, %
Вид особи Найменування, код ЄДРПОУ, країна
Вид Форма випуску
Форма
iснування
Номiнальна вартiсть Кiлькiсть
Загальна номiнальна вартiсть
2017
рiк 2016 рiк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Юридична Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами
"IЗI ЛАЙФ"(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду
закритого типу),
35379813,
УКРАЇНА Акцiї Iменнi простi Без
документарна
2,00 65244325
130488650 80,0718
80,0718
Юридична ТОВ "Український автобус",
32904285,
УКРАЇНА Акцiї Iменнi простi Без
документарна
2,00 15500000
31000000
19,0225
19,0225
Фiзичнi особи, та юридичнi особи Неконтрольна меншiсть
Акцiї Iменнi простi Без
документарна
2,00 737925
1475850
0,9057 0,9057
Разом
81482250
162964500 100,00 100,00
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31.грудня 2017 року представлена у
складi:
Звiту про фiнансовий станом на 31 грудня 2017 року,
Звiту про сукупний дохiд, Звiту про рух грошових коштiв, Звiту про власний капiтал,

за перiод,що закiнчився на зазначену дату
Примiток до фiнансової звiтностi, опису важливих аспектiв облiкової полiтики та iнших
пояснювальних примiток, не є першою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до
вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), що були розробленi Радою
(Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з
тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного
комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського
облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року була
затверджена керiвництвом.
Ця фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) - це стандарти та тлумачення, виданi
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО).
Вони охоплюють:
а) Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi;
б) Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку;
в) Тлумачення КТМФЗ;
г) Тлумачення ПКТ
Ця фiнансова звiтнiсть складена на основi принципiв iсторичної вартостi, безперервностi.
У фiнансовiй звiтностi надана порiвняльна iнформацiя..
Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є нацiональна валюта України українська гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень i всi суми заокругленi до цiлих
тисяч, крiм тих випадкiв де зазначене iнше.
Операцiї Товариства, виконанi в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом обмiну
Нацiонального банку України, чинним на дату здiйснення операцiї. Прибуток та збитки,
якi виникають при розрахунках по таких операцiях, а також при перерахунку грошових
активiв та пасивiв, деномiнованих в iноземних валютах, вiдображаються у звiтi про
фiнансовi результати. Залишки по даних рахунках на кiнець року перерахованi за
обмiнним курсом на кiнець року.
3. ОСНОВНI ПРИПУЩЕННЯ, ОЦIНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство зробило оцiнки i припущення, якi мають
вплив на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi.
Оцiнки та припущення базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за
iснуючих обставин вважаються об?рунтованими, i за результатами яких приймаються
судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
на наявнiй у управлiнського персоналу Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi
результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв.
Судження, що найбiльш суттєво впливають на суми визнанi у фiнансовiй звiтностi та
оцiнка значення яких може стати причиною коригувань балансової вартостi активiв i
зобов'язань в наступному фiнансовому роцi, включають:
строк експлуатацiї основних засобiв;
знецiнення активiв;
вiдстроченi податковi активи i зобов'язання;
змiни справедливої вартостi.
4. ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Класифiкацiя
активiв
i
зобов'язань
на
необоротнi/довгостроковi

оборотнi/короткостроковi

i

У звiтi про фiнансовий стан Товариство представляє активи й зобов'язання на основi їх
класифiкацiї на оборотнi/короткостроковi й необоротнi/довгостроковi.
Актив є оборотним, якщо:
"
його передбачається реалiзувати або вiн призначений для продажу або споживання
в рамках звичайного операцiйного циклу;
"
вiн призначений в основному для цiлей торгiвлi;
"
його передбачається реалiзувати протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення
звiтного перiоду; або
"
вiн являє собою кошти або їх еквiваленти, за винятком випадкiв наявностi
обмежень на його обмiн або використання для погашення зобов'язань протягом як
мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Усi iншi активи класифiкуються в якостi необоротнi.
Зобов'язання є короткостроковим, якщо:
"
його передбачається погасити в рамках звичайного операцiйного циклу;
"
воно втримується в основному для цiлей торгiвлi;
воно пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;
або
"
у Товариства вiдсутнє безумовне право вiдстрочити погашення зобов'язання
протягом як мiнiмум дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Товариство класифiкує всi iншi зобов'язання в якостi довгострокових.
Вiдстроченi податковi активи й зобов'язання класифiкуються як необоротнi/довгостроковi
активи й зобов'язання.
4.1 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про
фiнансовий стан за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення
активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин
активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть
генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не
вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про
сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або
переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть
активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд
реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби
даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, ймовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi
свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується,
впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням
прямолiнiйного методу.
Товариство нараховує амортизацiю з використанням таких термiнiв експлуатацiї:
будiвлi i споруди - 15 - 30 рокiв;
передавальнi пристрої -10 рокiв;
машини та обладнання - 5 -15 рокiв;
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що
виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової
оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту
основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю

активу i визнається у складi прибуткiв i збиткiв.
4.2 НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках
окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої
амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.
Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання
нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування
амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в
оцiнках вiдображається в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд
списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i
балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи у момент списання.
4.3 ЗНЕЦIНЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБIВ I НЕМАТЕРIАЛЬНИХ АКТИВIВ
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi
матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких
таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для
визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити
вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть
генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi
активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiчно
i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за
його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi)
зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в
прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю.
В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу
(генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його
вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову
вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був
вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення
вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив
враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення
враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються
по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за
вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не
пiдлягають амортизацiї.
4.4 ОРЕНДА
Оренда, за умовами якої, до Товариства перейдуть всi ризики i вигоди, пов'язанi iз правом
власностi на актив, буде класифiкуватися як фiнансова оренда. Iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда.
Витрати по операцiйнiй орендi вiдноситься на витрати рiвномiрно протягом термiну
оренди об'єкта.
Активи, отриманi на умовах фiнансової оренди, визнаються та вiдображаються у складi

об'єктiв основних засобiв по найменшiй iз: справедливiй вартостi об'єкта на дату
придбання чи поточнiй дисконтованiй вартостi майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв.
Платiж за фiнансовою орендою розподiляється мiж фiнансовими витратами та
погашенням суми основного боргу щоб досягти постiйної ставки вiдсотка на залишок
суми основного боргу. Витрати за фiнансовою орендою включають у склад витрат на
вiдсотки у звiтi про фiнансовi результати.
Полiтика щодо амортизацiї об'єктiв основних засобiв, отриманих за фiнансовою орендою,
вiдповiдає загальнiй полiтицi нарахування амортизацiї на власнi об'єкти основних засобiв.
Якщо за умовами фiнансового лiзингу Товариство в кiнцi строку договору не отримує
право власностi на об'єкт, то строком амортизацiї буде менший зi строком дiї договору або
строком корисного використання.
4.5 ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти та кошти на рахунках у
банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
4.6 СТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох
мiсяцiв до року.
4.7 ФIНАНСОВI IНСТРУМЕНТИ
Визнання фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан
тодi i тiльки тодi, коли вони стають стороною контрактних зобов'язань щодо фiнансових
iнструментiв. Фiнансовi активи та зобов'язання визнаються на дату здiйснення операцiї.
Згiдно з МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" фiнансовi активи
класифiкуються на такi чотири категорiї:
"
фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток
або збиток; позики та дебiторська заборгованiсть;
"
iнвестицiї, утримуванi до погашення, i
"
фiнансовi активи, якi утримуються на пiдприємствi для продажу.
При первiсному визнаннi фiнансових активiв, вони визнаються за справедливою вартiстю
плюс у разi, якщо це не iнвестицiї, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, витрати за угодою, прямо пов'язанi з придбанням або випуском
фiнансового активу.
Коли Товариство стає стороною за договором, то воно розглядає наявнiсть у ньому
вбудованих похiдних iнструментiв. Вбудованi похiднi iнструменти вiдокремлюються вiд
основного договору, який не оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток у разi, якщо аналiз показує, що економiчнi характеристики i ризики вбудованих
похiдних iнструментiв iстотно вiдрiзняються вiд аналогiчних показникiв основного
договору.
Товариство класифiкує фiнансовi активи безпосередньо пiсля первiсного визнання i, якщо
це дозволено або прийнятно, переглядає встановлену класифiкацiю наприкiнцi кожного
фiнансового року.
Усi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв на "стандартних умовах" визнаються
на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання купити
актив. Угоди з купiвлi або продажу на "стандартних умовах" - це купiвля або продаж
фiнансових активiв, яка вимагає поставки активу у строк, встановлений законодавством
або правилами, прийнятими на певному ринку.
Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток

Фiнансовий актив є фiнансовим активом, який переоцiнюється за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток, якщо вiн класифiкується як утримуваний для продажу або є
таким пiсля первiсного визнання. Фiнансовi активи переоцiнюються за справедливою
вартiстю через прибуток або збиток, якщо Товариство управляє такими iнвестицiями та
приймає рiшення про купiвлю або продаж на основi їхньої справедливої вартостi
вiдповiдно до прийнятого управлiння ризиками або iнвестицiйною стратегiєю. Пiсля
первiсного визнання витрати, що мають вiдношення до здiйснення операцiї, визнаються у
прибутках або збитках у мiру виникнення. Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнюються за справедливою
вартiстю; вiдповiднi змiни визнаються у прибутках або збитках. У звiтному перiодi таких
активiв у Товариства не було.
4.8 ПОЗИКИ ТА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгова дебiторська заборгованiсть, видано позики та iнша дебiторська заборгованiсть, якi
мають фiксована або визначенi платежi, i якi не котируються на активному ринку,
класифiкуються як позики та дебiторська заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за балансовою вартiстю
Позики, строк погашення яких бiльше дванадцяти мiсяцiв вiд дати звiту про фiнансовий
стан, включаються до складу необоротних активiв.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається з врахуванням податку на додану вартiсть
(ПДВ) та первiсно враховується по вартостi, яку повинен буде сплатити дебiтор.
Торгiвельна заборгованiсть коригується на суму резерву пiд знецiнення. Резерв пiд
сумнiвну заборгованiсть створюється за наявностi об'єктивних свiдоцтв того, що
Товариство не зможе отримати заборгованiсть з врахуванням вихiдних умов. Ознаками
того, що дебiторська заборгованiсть знецiнена вважаються суттєвi фiнансовi труднощi
контрагента, ймовiрнiсть його банкрутства, реорганiзацiї, несплата або прострочення
платежу. У разi, коли дебiторська заборгованiсть стає безнадiйною, вона списується за
рахунок резерву пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть. Оплата ранiше списаних сум
визнається в складi доходiв перiоду.
4.9 СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ
Очiкувана справедлива вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань визначається з
використанням наявної iнформацiї про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки. Однак для
iнтерпретацiї маркетингових даних з метою оцiнки справедливої вартостi необхiдний
квалiфiкований висновок.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки може мати значний
вплив на очiкувану справедливу вартiсть.
Очiкувана вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань не вказує на справедливу вартiсть цих
iнструментiв на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi. Цi оцiнки не вiдображають
нiяких премiй або знижок, якi могли б випливати з пропозицiї одночасного продажу
повного пакету певного фiнансового iнструменту Товариства. Оцiнка вартостi ?рунтується
на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної
ситуацiї, ризикiв, притаманних рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти i еквiваленти
грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованостi, iншi зобов'язання та позики.
Облiкова полiтика щодо їхнього визнання та оцiнки розкривається у вiдповiдних роздiлах
цих Примiток.
Протягом звiтного перiоду Товариство не використовувала фiнансових деривативiв,
процентних сопiв i форвардних контрактiв для зменшення валютних або вiдсоткових
ризикiв.
4.10 АВАНСИ ВИДАНI

Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi без вирахуванням резерву пiд
знецiнення. Сума авансiв на придбання активу включається до його балансової вартостi
при отриманнi Товариством контролю над цим активом та при наявностi ймовiрностi того,
що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з ним, будуть отриманi Товариством. За
наявностi ознак того, що активи, товари та послуги, що вiдносяться до авансiв, не будуть
отриманi, балансова вартiсть авансiв пiдлягає списанню, а вiдповiдний збиток вiд
знецiнення вiдображається в складi прибуткiв та збиткiв. Аванси виданi вiдносяться до
довгострокових активiв, коли товари або послуги, за якi здiйснена оплата, будуть
отриманi через один рiк i пiзнiше, або коли аванси вiдносяться до активу, який пiсля
первiсного визнання буде вiднесений до категорiї необоротних активiв.
4.11 ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за
справедливою вартiстю
Зобов'язання визнається в разi, якщо контрагент виконав свої контрактнi зобов'язання, та
спочатку оцiнюється за справедливою вартiстю. У подальшому iнструменти з фiксованим
строком погашення переоцiнюються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки.
4.12 ВИТРАТИ НА ПОЗИКИ
Кредити банкiв спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на
здiйснення операцiї, а
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю iз
використанням методу ефективної процентної ставки.
Кредити банкiв класифiкуються як короткостроковi, коли Товариство не має безумовного
права вiдкласти погашення на перiод бiльше нiж 12 мiсяцiв вiд звiтної дати.
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або
виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного
використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi
даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого
використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про
сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
4.13 ЗАПАСИ
Запаси - це активи, якi:
а) утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу;
б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або
в) iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому
процесi або при наданнi послуг.
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для
використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з
двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї
Собiвартiсть запасiв визначається за формулою "перше надходження - перший видаток"
(ФIФО) Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку та
iншi витрати, понесенi при доставцi запасiв до їхнього теперiшнього мiсця розташування
та приведеннi їх до поточного стану.
Первiсна вартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва включає вартiсть
сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати та вiдповiднi накладнi
виробничi витрати.
4.14 КАПIТАЛ
Зареєстрований капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна
вартiсть випущених акцiй.

4.15 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Вiдстрочене податкове зобов'язання (актив) визнається, якщо вiдшкодування або
погашення балансової вартостi активу чи зобов'язання збiльшить (зменшить) майбутнi
податковi платежi порiвняно з тим, якими вони були б, якби такi вiдшкодування або
погашення не мали податкових наслiдкiв.
Сума поточного податку визначається, виходячи з величини оподатковуваного прибутку
за рiк.
Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi
доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або
вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi
не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування.
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням
ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними
даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного
прибутку.
Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх
оподатковуваних тимчасових рiзниць.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за
умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку,
достатнього для використання цих тимчасових рiзниць.
Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо
тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання
iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не
впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного
звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому
оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих
активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi 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 чинностi на звiтну дату,
якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання.
Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки
намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або
погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо
iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що
вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим
органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i
зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод. Поточнi та вiдстроченi податки визнаються
в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо
вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку
вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в
капiталi вiдповiдно.
4.16 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечення визнаються, коли Товариство має поточну теперiшню заборгованiсть
(юридичну або конструктивну), внаслiдок минулих подiй, для погашення якої, ймовiрно,
потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити
достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi забезпечення, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для
врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i
невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням
З метою рiвномiрного розподiлу витрат протягом звiтного року Товариство створює
забезпечення оплати вiдпусток персоналу. Сума забезпечення нараховується щомiсяця в
вiдсотках вiд фактично нарахованої заробiтної плати персоналу. В кiнцi кожного року
проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру забезпечення оплати
вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру забезпечення оплати
вiдпусток.
4.17 ВИПЛАТИ ПЕРСОНАЛУ
Товариство визнає короткостроковi виплати персоналу як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
4.18 ПЕНСIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в
Державний Пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника.
Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування на соцiальнi
заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Крiм того Товариство вiдповiдно до вимог законодавства України здiйснює
вiдшкодування витрат Державного пенсiйного фонду України на виплату i доставку
пенсiй, призначених працiвникам Товариства на пiльгових умовах за роботу у важких i
шкiдливих умовах працi. Витрати Товариства за такими платежами включенi до статтi
"Iншi операцiйнi витрати". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони
фактично понесенi.
4.19 ВИЗНАННЯ ДОХОДIВ I ВИТРАТ
ДОХIД - це валове надходження економiчних вигiд протягом перiоду, що виникає в ходi
звичайної дiяльностi суб'єкта господарювання, коли власний капiтал зростає в результатi
цього надходження, а не в результатi внескiв учасникiв власного капiталу.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, iнших активiв) визнаються в розмiрi
справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють
собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської
дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням
податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче
умов:
"
Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням
продукцiєю;
"
Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється
з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
"
Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
"
Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
"
Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно
визначенi.
Процентний дохiд визнається за методом нарахування, якщо тiльки його отримання не є

сумнiвним.
Дохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зi ступеня завершеностi
операцiї з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат
цiєї операцiї.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття
чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення акти- вiв. Витрати негайно
визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не
вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу. Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу,
визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи
4.20 IНОЗЕМНА ВАЛЮТА
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї.
Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу
Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про
сукупний дохiд.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi,
перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
4.21 IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту
продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи
вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат - собiвартiсть реалiзованої продукцiї та
витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену
продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.
4.22 УМОВНI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Умовний актив не визнається у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про нього у примiтках
до фiнансової звiтностi розкривається у випадку ймовiрностi притоку економiчних вигод.
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi
економiчнi вигоди, не є вiддаленою, розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi.
Товариство використовує судження розкриття умовних зобов'язань вiдносно наявних
судових розглядiв та iнших претензiй, якi очiкують рiшення шляхом мирного
врегулювання, захисту iнтересiв в судi або державного втручання, а також розкриття
iнших умовних зобов'язань. Судження пов'язанi з оцiнкою вiрогiдностi позитивного
результату наявних претензiй або виникнення зобов'язання, необхiднi для остаточного
врегулювання фiнансових питань.
У зв'язку з невизначенiстю, властивiй процедурi оцiнки, фактичнi витрати можуть
вiдрiзнятися вiд планових сум. Оцiнка величини, перегляд оцiнок величин нарахованих
зобов'язань може мати iстотний вплив на майбутнi операцiйнi результати.
4.23 ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язаними є сторони, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна з
них має можливiсть контролювати iншу, або може мати суттєвий вплив чи здiйснювати
спiльний контроль iншої сторони при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд

час аналiзу кожного випадку вiдносин, що можуть становити вiдносини мiж пов'язаними
сторонами, звертається увага на суть цих вiдносин, а не лише на їхню юридичну форму.
5. НОВI I ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ I IНТЕРПРЕТАЦIЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛIКУ
Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що є обов'язковими для
застосування у рiчних перiодах, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.
Стандарти, застосованi у цiй фiнансовiй звiтностi, були випущенi за станом на 31 грудня
2016 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р. або
пiсля цiєї дати.
Товариство у фiнансової звiтностi за 2017 рiк не застосовувало стандартiв та роз'яснень,
якi були опублiкованi, але ще не вступили в силу з 1 сiчня 2017 р.
Характер i вплив кожної поправки описанi нижче:
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради по
МСФО в сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала
iнформацiю, що дозволяє користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в
зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi
грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними. При першому застосуваннi даних
поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну iнформацiю за попереднi
перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Застосування даних
поправок вимагає розкриття Товариством додаткової iнформацiї. Товариство представило
iнформацiю за поточний рiк у примiтцi 8
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо
нереалiзованих збиткiв" Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те,
чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якого
вона може робити вiдрахування при вiдновленнi такої тимчасової рiзницi. Крiм того,
поправки мiстять вказiвки щодо того, як органiзацiя повинна визначати майбутнiй
оподаткований прибуток, i описують обставини, при яких оподатковуваний прибуток
може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що перевищує їх балансову
вартiсть. Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при
первинному застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього
порiвняльного перiоду може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок
перiоду (або в складi iншого компонента власного капiталу, вiдповiдно). Органiзацiї, якi
застосовують дане звiльнення, повиннi розкрити цей факт. Данi поправки вступають в
силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати.
Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш
раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Данi поправки не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ (IAS) 8 пункт 30 вимагає розкриття в звiтностi стандартiв, якi були випущенi, але
ще не вступили в силу. Такi вимоги забезпечують розкриття вiдомої iнформацiї, що
дозволяє користувачам оцiнити можливий вплив застосування цих МСФЗ на фiнансову
звiтнiсть органiзацiї. Товариство перерахувала всi стандарти i роз'яснення, якi ще не
вступили в силу, головним чином в iлюстративних цiлях.
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi,
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та
усi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини
проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя i оцiнка, знецiнення та облiк

хеджування.
МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2018 р. або пiсля цiєї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком
облiку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної
iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином,
застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхiдної дати набрання
чинностi. У 2017 роцi Товариство здiйснила загальну оцiнку впливу всiх трьох частин
МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка ?рунтується на iнформацiї, доступної в даний час, i
може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або отримання додаткової
об?рунтованою i пiдтверджується iнформацiї, яка стане доступною для Товариства в
майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного впливу нових вимог на свiй
бухгалтерський баланс i власний капiтал, за винятком застосування вимог до знецiнення в
МСФЗ (IFRS) 9. в майбутньому проведе детальний аналiз для визначення суми
збiльшення.
(а) Класифiкацiя та оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал
при застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9.
Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання
договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення грошових
потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв.
Товариство бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за
цим iнструментам, перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають
критерiям для оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецiнення МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство вiдображала по всiх боргових
цiнних паперiв, позик та торговельної дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi
кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн їх дiї.
Товариство планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити очiкуванi кредитнi збитки
за весь термiн дiї торгової дебiторської заборгованостi. Товариство очiкує, що цi вимоги
вплинуть на його власний капiтал зважаючи незабезпеченостi позик та дебiторської
заборгованостi, але воно повинне буде провести бiльш детальний аналiз, що враховує всю
об?рунтовану i пiдтверджується iнформацiю, включаючи прогнозну, для визначення
розмiрiв впливу.
(в) Облiк хеджування не застосований до Товариства
МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд за договорами з покупцями" МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в
травнi 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати. Це стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапiв, яка буде
застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями.
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається у сумi, що вiдображає вiдшкодування, право
на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг покупцю.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ в частинi визнання
виручки. Пiсля того, як Рада з МСФЗ закiнчить роботу над поправками, якi вiдкладуть
дату набрання чинностi на один рiк для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р.
або пiсля цiєї дати буде вимагатися повне ретроспективне застосування або модифiковане
ретроспективне застосування, при цьому допускається дострокове застосування.
Товариство планує використовувати варiант повного ретроспективного застосування
нового стандарту з необхiдної дати набрання чинностi.
(а) Продаж товарiв
Очiкується, що застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за яким продаж
обладнання є єдиною обов'язком до виконання, не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства. Товариство очiкує, що визнання виручки буде вiдбуватися в той момент часу,

коли контроль над активом передається покупцевi, що вiдбувається, як правило, при
доставцi товарiв. При застосуваннi МСФЗ (IFRS) 15 Товариство приймає до уваги
наступне:
(i) Змiнну вiдшкодування
Деякi договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торговельнi чи
оптовi знижки. В даний час Товариство визнає виручку вiд продажу товарiв, яка
оцiнюється за справедливою вартiстю
МСФЗ (IFRS) 15 вимагає обмежувати розрахункову змiнну винагороди щоб уникнути
визнання завищеної суми виручки.
(ii) Гарантiйнi зобов'язання
Товариство надає гарантiї на звичайний ремонт i не надає додаткових гарантiй або послуг
на обслуговування в договорах з покупцями. Таким чином, Товариство визначає, що такi
гарантiї є гарантiями типу "гарантiя-вiдповiднiсть", якi будуть продовжувати
враховуватися згiдно МСФЗ (IAS) 37 "Резерви, умовнi зобов'язання i умовнi активи" у
вiдповiдностi з поточною практикою Товариства.
Товариство не очiкує, що застосування нового стандарту до облiку обладнання,
отриманого вiд покупцiв, надасть значний вплив на фiнансову звiтнiсть.
1. Поправки до МСФО (МСФЗ) 10 та МСФО (МСБО) 28 "Продаж або внесення активiв у
здiйснення операцiй мiж iнвестором та його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним
пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФО (МСФЗ) 10 та МСФО (МСБО) 28, в частинi
облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованiй
органiзацiї або спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що
прибуток або збиток, який виникає внаслiдок продажу або внеску активiв, що
представляють собою бiзнес згiдно з визначенням у МСФЗ 3, у договорi мiж iнвестором та
його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, визнаються в повному
обсязi. Однак прибуток або збиток, який виникає внаслiдок продажу або внеску активiв,
що не представляють себе бiзнесу, визнаються лише в межах дольової участi, наявних у
рiзних, нiж органiзацiя, iнвесторах в асоцiйованiй органiзацiї або спiльному пiдприємствi.
Рада по МСФЗ перенесла дату введення даних поправок в силу на невизначений термiн,
однак органiзацiя, що застосовує данi поправки достроково, має застосовувати їх
перспективно.
Товариство буде застосовувати данi поправки, коли вони вступлять в силу.
2. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з
виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй по
виплатах на основi акцiй з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку,
утримуваного у джерела; облiк змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi
якого операцiя перестає класифiкуватися як операцiя з розрахунками грошовими коштами
i починає класифiкуватися як операцiя з розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за
попереднi перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови
застосування поправок щодо всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки
набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати. Допускається застосування до цiєї дати.
В даний час Товариство оцiнює можливий вплив цих поправок на його фiнансову
звiтнiсть.
3 МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17
"Оренда", Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди",
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27

"Визначення сутностi операцiй, якi мають юридичну форму оренди".
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї
про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдображали всi договори оренди з використанням
єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку, передбаченому в МСФЗ (IAS)
17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд визнання для орендарiв
- щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних комп'ютерiв) i
короткострокової оренди (тобто Оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На дату
початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (тобто
"Зобов'язання з оренди"), а також актив, який надає право користування базовим активом
протягом термiну оренди (тобто "Актив у формi права користування"). Орендарi будуть
зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по
амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання по орендi при настаннi певної
подiї (наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi
змiни iндексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У
бiльшостi випадкiв орендар буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання по орендi в
якостi коригування активу в формi права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється
в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в
МСФЗ (IAS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Крiм
цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається
застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15.
Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням ретроспективного
пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення стандарту
передбачають певнi звiльнення. У 2018 роцi
Товариство продовжить оцiнювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою
консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
4 МСФЗ (IFRS) 17 "Страховi контракти"
В травнi 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування",
новий всеосяжний стандарт фiнансової звiтностi для договорiв страхування, який
розглядає питання визнання i оцiнки, подання та розкриття iнформацiї. Коли МСФЗ
(IFRS) 17 вступить в силу, вiн замiнить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти", який
був випущений в 2005 роцi. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв
страхування (тобто Страхування життя i страхування, вiдмiнне вiд страхування життя,
пряме страхування i перестрахування) незалежно вiд виду органiзацiї, яка випускає їх, а
також до певних запобiжних заходiв i фiнансовим iнструментам з умовами дискрецiйного
участi. Є кiлька виняткiв зi сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в
наданнi моделi облiку договорiв страхування, яка є бiльш ефективною i послiдовною для
страховикiв. На вiдмiну вiд вимог МСФЗ (IFRS) 4, якi в основному базуються на
попереднiх мiсцевих облiкових полiтиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебiчну модель облiку
договорiв страхування, охоплюючи все доречнi аспекти облiку. В основi МСФЗ (IFRS) 17
лежить загальна модель, доповнена наступним:
o Певнi модифiкацiї для договорiв страхування з прямою участю в iнвестицiйному доходi
(метод змiнної винагороди).
o Спрощений пiдхiд (пiдхiд на основi розподiлу премiї) в основному для
короткострокових договорiв
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля
цiєї дати, при цьому може вимагатись
порiвняльна iнформацiя. Допускається
застосування до цiєї дати за умови, що органiзацiя також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 i

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 iнвестицiйної нерухомостi з категорiї в
категорiю" Поправки роз'яснюють, коли органiзацiя повинна переводити об'єкти
нерухомостi, включаючи нерухомiсть, що знаходиться в процесi будiвництва або
розвитку, в категорiю або з категорiї iнвестицiйної нерухомостi. У поправках зазначено,
що змiна характеру використання вiдбувається, коли об'єкт нерухомостi починає або
перестає вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi i iснують свiдоцтва змiни
характеру його використання. Змiна намiрiв керiвництва щодо використання об'єкта
нерухомостi саме по собi не свiдчить про змiну характеру його використання. Органiзацiї
повиннi застосовувати данi поправки перспективно щодо змiн характеру використання,
якi вiдбуваються на дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовує поправки, або пiсля цiєї дати. Органiзацiя повинна повторно проаналiзувати
класифiкацiю нерухомостi, утримуваної на цю дату, i, у разi необхiдностi, здiйснити
переведення нерухомостi для вiдображення умов, якi iснують на цю дату. Допускається
ретроспективне застосування вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8, але тiльки якщо це можливо
без використання бiльш пiзньої iнформацiї. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається
застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту. Товариство буде
застосовувати данi поправки, коли вони вступлять в силу.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам роз'яснення, воно не очiкує,
що роз'яснення вплине на його фiнансову звiтнiсть.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2014-2016 рр. (Випущенi в груднi 2016 року)
Данi удосконалення включають такi:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" видалення короткострокових звiльнень для органiзацiй, вперше застосовують МСФЗ
Короткостроковi звiльнення, передбаченi пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видаленi,
оскiльки вони виконали свою функцiю. Данi поправки вступають в чинностi 1 сiчня 2018
р
Данi поправки не застосовуються до Товариства.
МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства" Роз'яснення того, що рiшення оцiнювати об'єкти iнвестицiї за справедливою вартiстю
через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної iнвестицiї
Поправки роз'яснюють наступне:
o Органiзацiя, яка спецiалiзується на венчурних iнвестицiях, або iнший продавець може
прийняти рiшення оцiнювати iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Таке рiшення приймається окремо
для кожної iнвестицiї при первiсному визнаннi.
o Якщо органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в
асоцiйованого пiдприємства або спiльному пiдприємствi, є iнвестицiйними органiзацiями,
то при застосуваннi методу участi в капiталi така органiзацiя може вирiшити зберегти
оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану її асоцiйованої органiзацiєю або спiльним
пiдприємством, є iнвестицiйними органiзацiями, до своїх власних часток участi в дочiрнiх
органiзацiях. Таке рiшення приймається окремо для кожної асоцiйованої органiзацiї або
спiльного пiдприємства, що є iнвестицiйними органiзацiями, на бiльш пiзню з таких дат:
(а) дату первiсного визнання асоцiйованого пiдприємства або спiльного пiдприємства, що
є iнвестицiйними органiзацiями;
(b) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйними
органiзацiями; i
(c) дату, на яку асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними

органiзацiями, вперше стають материнськими органiзацiями.
Данi поправки застосовуються ретроспективно i набувають чинностi 1 сiчня 2018 р
Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до бiльш
раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт.
Данi поправки не застосовнi до Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 "Застосування МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
разом з МСФЗ (IFRS) 4" Страховi контракти "
Данi поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку iз застосуванням нового
стандарту за фiнансовими iнструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS)
17 "Договори страхування", який замiнює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають
двi можливостi для органiзацiй, випускають договори страхування: тимчасове звiльнення
вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 i метод накладення. Тимчасове звiльнення вперше
застосовується в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Органiзацiя
може прийняти рiшення про застосування методу накладення, коли вона вперше
застосовує МСФЗ (IFRS) 9, i застосовувати даний метод ретроспективно щодо фiнансових
активiв, класифiкованих за рiшенням органiзацiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. При
цьому органiзацiя перераховує порiвняльну iнформацiю, щоб вiдобразити метод
накладення, в тому i тiльки в тому випадку, якщо вона перераховує порiвняльну
iнформацiю при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9.
Данi поправки не застосовнi до Товариства.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 "Операцiї в iноземнiй валютi та попередня оплата"
У роз'ясненнi пояснюється, що датою операцiї для цiлей визначення обмiнного курсу,
який повинен використовуватися при первiсному визнаннi активу, витрати або доходу
(або його частини) у разi припинення визнання немонетарного активу або немонетарного
зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати, є
дата , на яку органiзацiя спочатку визнає немонетарний актив або немонетарнi
зобов'язання, що виникають в результатi вчинення або отримання попередньої оплати. У
разi декiлькох операцiй вчинення або отримання попередньої оплати органiзацiя повинна
визначати дату операцiї для кожної виплати або отримання попередньої оплати.
Органiзацiї можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якостi альтернативи
органiзацiя може застосовувати роз'яснення перспективно по вiдношенню до всiх активiв,
витрат i доходiв в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на
зазначену дату або пiсля неї:
(I) початок звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує дане роз'яснення; або
(Ii) початок попереднього звiтного перiоду, представленого в якостi порiвняльної
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує
дане роз'яснення.
Роз'яснення вступає в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови розкриття даного факту.
Оскiльки поточна дiяльнiсть Товариства вiдповiдає вимогам роз'яснення, Товариство не
очiкує, що воно вплине на її фiнансову звiтнiсть.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на
прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податку на прибуток, коли iснує невизначенiсть
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS)
12, а також не мiстить особливих вимог, що стосуються вiдсоткiв i штрафiв, пов'язаних з
невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступнi
питання:
o розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
o допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими
органами;

o як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;
o як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування
окремо або разом з однiєю або декiлькома iншими невизначеними податковими
трактуваннями. Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю
передбачити результат розгляду невизначеностi. Роз'яснення вступає в силу для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускаються певнi
звiльнення при переходi.
Товариство буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
6. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв становить:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017рiк
за 2016 рiк за 2015 рiк
1
2
3
4
Пов'язаним сторонам
Iншим покупцям
645729
423673
231687
Разом 645729
423673
231687
7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ та ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017 рiк за 2016 рiк за 2015рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть готової продукцiї
502754
330152
157527
Собiвартiсть товарiв
4843 Разом 507597
330152
157527
Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017
рiк за 2016 рiк за 2015 рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв
421266
237936
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
45383 23981 16024
Вiдрахування на соцiальнi заходи 9611 5128 6045
Амортизацiя 4527 5498 3576
Iншi витрати 62557 43614 26566
Разом 543144
316157
285013
8. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Доходи 2017 рiк
Витрати
2017 рiк
Доходи 2016 рiк
Витрати
2016 рiк
Доходи
2015 рiк
Витрати
2015 рiк

232802

1
2
3
4
5
6
7
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 197
121
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
1007 799
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi
227
50172
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 2
10
Утримання об'єктiв соцiально культурного призначення
48
Iншi операцiйнi доходи/(витрати) 606 365 417 893
В тому числi вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв

-

-

-

-

-

113
1382 1332 2583 1946
661

1369 4696 48137

-

90
84

1244 746
-

65
-

-

-

Разом 2412 2444 4490 7610 50501 51855
9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв
становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017 рiк за 2016 рiк за 2015 рiк
1
2
3
4
Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 13447 7203 6223
Амортизацiя (знос) необоротних активiв 89
95
103
Витрати на утримання i ремонт необоротних активiв 241 216 110
Витрати на зв'язок 98
99
114
Витрати на виплату пiльгових пенсiй
276 270 267
Витрати на сплату податкiв
656 615 455
Витрати сертифiкацiю
219 111 233
Страхування майна, цивiльної вiдповiдальностi 5
19
26
Юридичнi, iнформацiйнi, консультацiйнi послуги
98
74
62
Iншi адмiнiстративнi витрати
2991 2107 1392
Разом 18120 10809 8985
10. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на реалiзацiю та збут за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв
становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017 рiк за 2016 рiк за 2015 рiк
1
2
3
Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 879 391 270
Витрати на гарантiйний ремонт 261 125 57
Комiсiйнi винагороди продавцям 19676 4024 2810
Витрати на оплату послуг по договору комiсiї 0
2828
Витрати на страхування
40915 42841 20627
Iншi витрати 632 350 22
Разом 62363 47731 26614
11. ФIНАНСОВI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 2017 рiк
2016 рiк
2015 рiк

Доходи
Витрати
Доходи
Витрати
Доходи
Витрати
1
2
3
4
5
6
7
Проценти i комiсiї по акредитивах
Страхування майна в заставi
54
38
38
Нарахованi проценти на кредит
6523 6275 6768
Разом
6577 6313 6806
12. IНШI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв
становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2017 рiк За 2016 рiк За 2015 рiк
1
2
3
4
Iншi (доходи)83
210 402
Iншi витрати (2)
(1)
(110)
Надзвичайнi витрати
Разом 81
209 292
13. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з
Кодексом ставка податку на прибуток знижувалась з 25% до 18% у 2014 - 2017 роках.
З 2015 року податок на прибуток визначається на пiдставi фiнансового результату за
даними бухгалтерського облiку, скоригованого на податковi рiзницi. Сума вiдстроченого
податку розрахована на основi ставки, яка дiяла в перiод в якому виник вiдстрочений
податок. Основнi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за роки, що
закiнчилися 31 грудня 2017, 2016, 2015 рокiв, були представленi таким чином:
Таблиця, тис. грн.
Вiдстроченi податковi 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
Вiдстроченi податковi активи, в тому числi:
ВПА, нарахованi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам
ВПА, нарахованi на резерв сумнiвних боргiв ВПА, нарахованi на збитки в податковому облiку за 2014 рiк
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, нарахованi на вартiсть основних засобiв 65
1
-1
ВПЗ, нарахованi на
вартiсть незавершеного виробництва та готової продукцiї,
вироблених до 01 квiтня 2011 року
Разом ВПА та ВПЗ 65
1
-1
14. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби Товариства представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Разом
1
2
3
4
5
6
7
Станом на 31 грудня 2017 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
22129 14716 5175 380 37
42437

Надiйшло
108 661 3934 126 4829
Дооцiнка
2
11
3
16
Вибуло
27
27
Iншi змiни за рiк
130 1530 87
1747
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 22369
49002
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
10
28820
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1142 753
Вибуло
24
24
Iншi змiни в амортизацiї 130 983 86
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 15514 13526
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 6855
16667
Станом на 31 грудня 2016 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
40907

16891 9109 596

37

14242 11814 2543 211
358

86

1

1199
2901 383 11
3365 6208 213

22086 14592 3922 270

2340
32335
26

37

Надiйшло
168 311 1795 110
2384
Вибуло
531
531
Iншi змiни за рiк
-125 -187 -11
-323
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 22129
14716 5175
380 37
42437
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
13259 11177 2271 172
10
26889
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1108 822
Вибуло
0
0
Iншi змiни в амортизацiї -125 -185 -11
0
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 14242 11814
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 7887
13617
Станом на 31 грудня 2015 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
22086
41121
Надiйшло
552 17
569
Вибуло
534
534
Iншi змiни за рiк
-152
-97
-249
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 22086
40907
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
10
24888
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 1194 939
Вибуло
139
139
Iншi змiни в амортизацiї
-146 -18
-86
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 13259 11177
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 8827
14018

283

39

2252

-321
2543 211 10
2902 2632 169

28820
27

14192 4439 367

37

14592 3922 270

37

12065 10384 2217 212
211

46

2390

-250
2271 172 10
3415 1651 98

26889
27

Станом на 31 грудня 2017, 2016 i 2015 року основних засобiв, призначених до продажу,
на балансi Товариства не було.
15. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Таблиця, тис. грн.
Показники Iншi нематерiальнi активи
2017 рiк
2016 рiк
2015 рiк
1
2
3
4
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
4473
Придбано
606 1600 2792
Вибуло
Iншi змiни за рiк
2607 -3881 -413
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 7686
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 2187 3246
Iншi змiни в амортизацiї 2595 -3881 -412
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 5247 465
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 2439

6754 4375

4473 6754
465 1100 528
984
1100
4473 5654

16. ЗАПАСИ
Запаси Товариства у фiнансовiй звiтностi представленi 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 i матерiали
11746 7864 9343
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби 30464 19125 19772
Паливо
191 202 370
Тара i тарнi матерiали
15
15
15
Будiвельнi матерiали
44
56
41
Запаснi частини
4417 5596 6917
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
469 1932 2264
Незавершене виробництво 2146 1474 177
Готова продукцiя 33388 53364 53364
Товари
1968 6888 6888
Разом 84848 96516 154407
В 2017, 2016 роках Товариство не проводило уцiнки або дооцiнки запасiв до чистої
вартостi реалiзацiї.
17. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
На кiнець 2017- 2015 рокiв торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть була
представленi таким чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На 31 грудня 2017року
На 31 грудня 2016 року
На 31 грудня 2015
року
1
2
3
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю109249
83638 8029
Iнша дебiторська заборгованiсть 38
13
1
Разом 109287
83651 8030
18. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ НЕТТО
Станом на 31 грудня 2017 року, 2016 року та 2015 року передплати та iншi оборотнi

активи були представленi 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
Iншi оборотнi активи
Разом 107716
28700 11077
Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за
матерiали та енергоносiї.
19. ПОТОЧНI ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПО
РОЗРАХУНКАХ З БЮДЖЕТОМ
Поточнi дебiторська заборгованiсть та зобов'язання Товариства по розрахунках з
бюджетом представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
1
2
3
4
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:
323 5197
Податок на додану вартiсть323 5197
Податок на прибуток
Мiсцевi податки та збори Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 9165 448
246
Податок з доходiв фiзичних осiб 564 322 172
Податок на додану вартiсть6606 Податок на прибуток
1838 Акцизний збiр
50
45
Екологiчний податок
5
3
Рентна плата за спецiальне використання води 2
2
Плата за землю
52
49
Вiйськовий збiр
47
27
Iншi податки
74
20.
ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Грошовi кошти представленi 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
Готiвка
Поточний рахунок у банку ( у нацiональнiй валютi) 269 21762 349
Депозитний рахунок ( у нацiональнiй валютi) 0
179- Поточний рахунок у банку (в iноземнiй валютi) Iншi рахунки в банках
6087
Разом 6356
21941
349

21. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2017 року, 2016 року, 2015 року статутний капiтал Товариства
становить 162 964 500 грн., подiлений на 81 482 250 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 2,00 грн. кожна. Статутний капiтал сплачений повнiстю.
22. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство має зобов'язання по довгострокових
банкiвських позиках в сумi 93180 тисяч гривень, на кiнець 2016 року такi зобов'язання
становили 93180 тисяч гривень., кiнець 2015 року - 89665 тисяч гривень. термiни дiї угоди
Товариства щодо залучення фiнансування сплинули i непогашенi суми заборгованостi
пiдлягали сплатi 20 червня 2017 року. Товариство не змогло домовитися щодо змiни умов
чинних угод або отримати рефiнансування i не погасило заборгованiсть.
23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ I РЕЗЕРВИ
Залишок забезпечення на оплату вiдпусток персоналу на початок 2017 року становив
2652,0 тис. грн., на кiнець року - 4794,0 тис. грн.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не
зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi
Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi
обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу.
На думку Управлiнського персоналу Товариства, резерв сумнiвних боргiв на сьогоднiшнiй
день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
24. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2017, 2016 та 2015 рокiв передплати отриманi та iншi
короткостроковi зобов'язання становили:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
1
2
3
4
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги
122109
92336
34015
Одержанi аванси
6014 7726 12
Iнша кредиторська заборгованiсть 13018 24018 71176
Разом 141141
124080
105203
25. IНФОРМАЦIЯ ЗА СЕГМЕНТАМИ
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв представлена в розрiзi
збуту продукцiї Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, 2016 року та 31
грудня 2015 року.
Таблиця, тис. грн.
Показник
2017 рiк
2016 рiк
Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi статтi
Разом Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд реалiзацiї 645729
645729
423673
423673
Iншi операцiйнi доходи
2412 2412 4490 4490
Iншi доходи 83
83
210 210
Доходи вiд поточного податку на прибуток
1
1
Усього доходiв пiдприємства
645729
2430 648224
423673
4701

428374
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (507597)
(507597)
(330152)
(330152)
Валовий прибуток сегментiв
138132
2430 140627
93521
Адмiнiстративнi витрати (18120)
(18120)
(10809)
Витрати на збут
(62363)
(62363)
(47731)
Нерозподiленi витрати
(2444) (2444) (7610) (7610)
Фiнансовий результат
57649 (14) 57635 34981 (2909) 32072
Фiнансовi витрати (6577)
(6577) (6313)
(6313)
Iншi витрати (2)
(2)
(1)
(1)
Витрати з поточного податку на прибуток
(1838)
(1838) Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
49234 (16) 49218 28668

4701 98222
(10809)
(47731)

(2910) 25758

Таблиця, тис. грн.
Показник
2016 рiк
2015 рiк
Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд реалiзацiї 423673
423673
231687
231687
Iншi операцiйнi доходи
4490 4490 50501 50501
Iншi доходи 210 210 402 402
Доходи вiд поточного податку на прибуток
1
1
(2385) (2385)
Усього доходiв пiдприємства
423673
4701 428374
231687
48518
280205
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (330152)
(330152)
(157527)
(157527)
Валовий прибуток сегментiв
93521 4701 98222 74160 48518 122678
Адмiнiстративнi витрати (10809)
(10809)
(8985) (8985)
Витрати на збут
(47731)
(47731)
(26614)
(26614)
Нерозподiленi витрати
(7610) (7610) (51855)
(51855)
Прибуток до оподаткування
34981 (2909) 32072 38561 (3337) 35224
Фiнансовi витрати (6313)
(6313) (6806)
(6806)
Iншi витрати (1)
(1)
(110) (110)
Витрати з поточного податку на прибуток
Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
28668 (2910) 25758 31755 (3447) 28308
До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають
дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Iншi активи, зобов'язання, доходи i
витрати, а також податок на прибуток контролюються Товариством в цiлому.
26. УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi. Такi особливостi
характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу,
вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє
нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть
економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на
реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому.

Внаслiдок цього дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш
розвинених ринкiв.
Українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку
свiтової економiки. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового внутрiшнього
продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, iстотного погiршення лiквiдностi в
банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на
стабiлiзацiйнi заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського
сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть
щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства
та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та
економiчнi перспективи Товариства.
Управлiнський персонал вважає, що вiн вживає всi необхiднi заходи для забезпечення
стiйкостi бiзнесу Товариства в теперiшнiх умовах. Однак, несподiванi погiршення в
економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове
становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно
оцiнений на дату складання фiнансових звiтiв.
Судовi процедури. В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує
претензiї. Виходячи з власної оцiнки та внутрiшнiх професiйних консультацiй,
управлiнський персонал Товариства вважає, що Товариство не зазнає суттєвих не
нарахованих збиткiв у результатi судових позовiв. Таким чином, у цiй фiнансовiй
звiтностi вiдповiдний резерв не створювався. На кiнець 2017 року Товариство не приймає
участь у судових справах, не пред'являло третiм особам та не одержувало вiд них
претензiй.
Податкове законодавство. Податкове законодавство України може тлумачитися порiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi мiсцевi та центральнi фiскальнi органи можуть не
погодитися з тлумаченням цього законодавства управлiнським персоналом у зв'язку з
дiяльнiстю Товариства та операцiями в рамках цiєї дiяльностi. У результатi можуть бути
нарахованi суми податкiв, штрафiв та пенi.
Управлiнський персонал Товариства вважає, що його тлумачення вiдповiдного
законодавства є правильним, так що позицiя Товариства в податкових, валютних та
митних питаннях не змiниться.
27. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ПОВ'ЯЗАНI СТОРОНИ
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами належать:
o пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
o асоцiйованi компанiї;
o спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
o члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
o близькi родичi особи, зазначеної вище;
o компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
o програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв.
Пов'язаними сторонами iз ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є фiзичнi особи, якi мають
суттєвий вплив та юридична особа акцiонер, який має контрольний пакет акцiй Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Компанiя з управлiння активами "IЗI ЛАЙФ"
(Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого
типу), 35379813, УКРАЇНА
Господарських операцiй iз акцiонером Товариство в 2017, 2016, 2015 та 2014 роках не
проводило.
На балансi Товариства облiковуються фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери Пайового

венчурного iнвестицiйного фонду "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу,
придбанi у 2011 роцi.
Провiдний управлiнський
персонал - особи, якi мають повноваження та є
вiдповiдальними за планування, управлiння i контроль над дiяльнiстю пiдприємства,
прямо або побiчно. З метою пiдготовки фiнансової звiтностi за 2017 рiк до провiдного
управлiнського персоналу вiднесенi: члени Наглядової ради та члени Правлiння
Товариства
Винагорода членам Наглядової ради та Правлiння включена до витрат на оплату працi i
складається з короткострокової винагороди, представленої заробiтною платою,
одноразовими премiями та iншими короткостроковими виплатами.
Загальна сума винагороди, виплачена членам Правлiнню за рiк, що закiнчився 31 грудня
2017 року становить 2376,1 тис. грн. ( в 2016 роцi - 1161,00 тис грн. в 2015 роцi - 983,00
тис. грн.)
Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi.
28. УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства. Основнi ризики,
властивi дiяльностi Товариства, включають в себе кредитний ризик, ризик лiквiдностi,
валютний ризик
Опис полiтики управлiння зазначеними ризиками Товариства наведене нижче.
Кредитний ризик, тобто ризик невиконання своїх зобов'язань однiєї стороною по
фiнансовому iнструменту й, внаслiдок цього, виникнення в iншої сторони фiнансового
збитку.
Товариство постiйно проводить монiторинг стану дебiторської заборгованостi, укладає
угоди з вiдомими та фiнансово стабiльними контрагентами.
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство зiткнеться з труднощами при виконаннi
зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями.
Товариство здiйснює контроль шляхом планування поточної дiяльностi, аналiзу термiну
платежiв, руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту
коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют.
Товариство не хеджує свої валютнi ризики.
Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в
майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї
спiввiдношення позикових i власних коштiв. Управлiнський персонал Товариства
регулярно переглядає структуру капiталу Товариства.
29. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати. Не вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про
фiнансовий стан Товариства на звiтну дату (коригуючi подiї), якi потребують
вiдображення у фiнансовiй звiтностi та суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати,
якi не є коригуючи ми подiями, i потребують вiдображення в примiтках до фiнансової
звiтностi.
Голова правлiння
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