Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"
Черкаська область, Черкаси

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

05390419

Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної
Виробництво автотранспортних засобів
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників: 420
Адреса, телефон: 18036 м. Черкаси, вул. Рiздв'яна, буд. 292, (0472) 64-43-14
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

7110100000
230
29.10

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2019 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
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

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

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

374
4 291
( 3 917 )
0
25 199
60 457
( 35 258 )
3
16
( 13 )
0
0
(0)

24
209
( 185 )
0
24 101
63 554
( 39 453 )
17
74
( 57 )
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

85 000
0
0
0
0

85 000
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
110 576

0
109 142

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

184 161
122 871
2 067
51 052
8 171
0
0
0

210 439
140 886
13 072
56 481
0
0
0
0

1125

27 007

15 980

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

3 595
8 114
0
0
0
106
0
2 987
0
2 987
0
0

6 593
3
0
0
0
110
2 000
44
0
44
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
225 970

0
0
0
0
187
235 356

1200

0

0

1300

336 546

344 498
На кінець
звітного
періоду
4
162 965
0
341
8
0
0
7 225
-31 191
(0)
(0)
0
139 348

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

162 965
0
341
14
0
0
7 225
7 233
(0)
(0)
0
177 778

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
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
Примітки: -

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
93 180
0
5 243
0
0
0
0

0
0
93 180
0
6 244
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
98 423

0
0
0
0
0
0
0
99 424

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
54 373
1 959
1 200
736
2 900
342
0
0
0
0
0
0
35
60 345

0
93 619
5 235
0
1 346
5 477
0
0
0
0
0
0
0
49
105 726

1700

0

0

1800
1900

0
336 546

0
344 498

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2019 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
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

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

2000

744 050

867 792

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 715 352 )
(0)

( 717 687 )
(0)

2090

28 698

150 105

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
4 845

0
0
0
10 875

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 27 318 )
( 35 126 )
( 3 329 )

( 21 838 )
( 102 185 )
( 9 996 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

26 961

2195
2200
2220

( 32 230 )
0
0

(0)
0
0

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

329
0
( 6 523 )
(0)
(0)
0

217
0
( 6 523 )
(0)
( 24 )
0

2290

0

20 631

2295
2300

( 38 424 )
0

(0)
-3 721

2305

0

0

2350

0

16 910

2355

( 38 424 )

(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

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-6
-6

-6
-6

(0)

(0)

-6
-38 430

-6
16 904

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
615 474
Витрати на оплату праці
2505
67 123
Відрахування на соціальні заходи
2510
13 856
Амортизація
2515
4 895
Інші операційні витрати
2520
41 077
Разом
2550
742 425
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
81 482 250
81 482 250
0,471560

За аналогічний
період
попереднього
року
4
630 338
55 235
11 642
5 451
112 732
815 398
За аналогічний
період
попереднього
року
4
81 482 250
81 482 250
0,207530

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: -

2615

0,471560

0,207530

2650

0,00

0,00

Керівник

Раабе Вiталiй Германович

Головний бухгалтер

Коваленко Надiя Павлiвна

Підприємство

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2019 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
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

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

878 054
0
0
1 180
0
26 297
818

1 101 500
0
0
814
0
410
4 192

3025

163

498

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
194
0
0
0
17 709

0
259
0
0
0
225 808

3100
3105
3110
3115
3116

( 659 505 )
( 52 068 )
( 13 251 )
( 19 709 )
(0)

( 994 265 )
( 44 563 )
( 11 552 )
( 28 260 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

( 153 986 )
(0)
(1)

( 3 946 )
(0)
(3)

3150

(0)

(0)

3155
3190
3195

(0)
( 21 336 )
4 559

(0)
( 224 818 )
26 074

3200

0

0

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
Залишок коштів на кінець року
Примітки: -

3205

0

2 038

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
21 440

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

(0)
( 990 )
(0)
(0)

(0)
( 11 466 )
(0)
( 34 440 )

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-990

(0)
-22 428

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
-6 523
-2 954
2 987
11
44

(0)
-6 523
-2 877
6 356
-492
2 987
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АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2020

за ЄДРПОУ

05390419

Звіт про власний капітал
За 2019 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:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
162 965
0

4
341
0

5
14
0

6
7 225
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
7 233
0

4010
4090
4095

0
0
162 965

0
0
341

0
0
14

0
0
7 225

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
177 778
0

0
0
7 233

0
0
0

0
0
0

0
0
177 778

0

-38 424

0

0

-38 424

-6

0

0

0

0

-6

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

0
0

-6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-6
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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
Примітки: -

4210

0

0

0

0

0

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

0
341

-6
8

0
7 225

-38 424
-31 191

0
0

0
0

-38 430
139 348
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є юридичною особою, створеною
вiдповiдно до законодавства України; код ЄДРПОУ 0539419 (Далi по тексту " Товариство").
Дата державної реєстрацiї 27.06.1994 року.
Юридична та фактична адреса Акцiонерного Товариства: 18036, Україна, м. Черкаси, вул.
Рiздвяна, 292;
Основними видами дiяльностi Товариства є:
Код КВЕД 29.10 Виробництво автотранспортних засобiв (основний);
Код КВЕД 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами;
Код КВЕД 45.20 Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв;
Код КВЕД 46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
Код КВЕД 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт, н. в. i. у.;
Код КВЕД 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i
технiчних наук
Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 року склала 420 осiб.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"створене у формi публiчного
акцiонерного товариства вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
Акцiї Товариства не купувались та не продавались на фондовiй бiржi.
Станом на 31.12.2019 року такi акцiонери володiли акцiями Товариства:
Власник
Цiннi папери 2019рiк
Вiд загальної кiлькостi, %
Вид особи
Найменування, код ЄДРПОУ, країна
Вид Форма випуску
Форма
iснування
Номiнальна вартiсть Кiлькiсть
Загальна номiнальна вартiсть
2018
рiк 2019 рiк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Юридична Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Товариство 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. Основа пiдготовки iнформацiї
Дана фiнансова звiтнiсть (далi - фiнансова звiтнiсть) пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Товариство застосовувало всi новi та переглянутi
стандарти та iнтерпретацiї, якi мали вiдношення до її операцiй та є обов'язковими для
застосування при складаннi звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка є

сформованою з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв
дiяльностi та грошових потокiв Товариства, для задоволення iнформацiйних потреб широкого
кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. При формуваннi фiнансової звiтностi
Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо
органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не
суперечать вимогам МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв облiку за
iсторичною вартiстю.
Облiкова полiтика Товариства забезпечує вiдповiднiсть фiнансової iнформацiї наступним якiсним
характеристикам: доцiльнiсть, зрозумiлiсть, надiйнiсть, порiвняннiсть.
Функцiональною валютою i валютою подання звiтностi є нацiональна валюта України українська гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень i всi суми заокругленi до найближчої
тисячi, якщо не 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 звiтного
року.
Фiнансова звiтнiсть мiстить порiвняльну iнформацiю вiдносно попереднього перiоду.
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
продовжувати свою дiяльнiсть як дiюче пiдприємство в досяжному майбутньому, що передбачає
реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi. Таке припущення
формувалось виходячи з професiйного судження керiвництва, що враховувало фiнансовий стан
Товариства, iснуючi намiри, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та
доступ до фiнансових ресурсiв, а також вплив поточної фiнансової та економiчної ситуацiї на
майбутню дiяльнiсть Товариства. Але також слiд враховувати, що Товариство веде свою
дiяльнiсть в нестабiльному середовищi, яке iснує на даний час в Українi, i не iснує чiткого
уявлення про заходи, щодо подолання iснуючої кризи. Тому виникає невизначенiсть, яка може
вплинути на подальший фiнансовий стан Товариства, на його спроможнiсть вiдшкодування
вартостi активiв, сплати своїх боргових зобов'язань в мiру настання термiну їх погашення. Дана
фiнансова звiтнiсть не виключає коригувань, якi можуть бути в разi такої невизначеностi. Про такi
коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi, та зможуть бути оцiненi.
Основнi припущення, оцiнки та судження
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд її керiвництва винесення суджень i
визначення оцiнок i припущень, якi впливають на подання в звiтностi суми виручки, витрат,
активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про цi статтi i про умовнi зобов'язання.
Невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiнок може привести до результатiв, якi можуть
зажадати в майбутньому iстотних коригувань балансової вартостi активiв або зобов'язань, щодо
яких приймаються подiбнi припущення та оцiнки.
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;
змiни справедливої вартостi.
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" випуск фiнансової звiтностi з метою
оприлюднення здiйснює на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999року №996-XIV стаття 14, пункт 3, пiсля затвердження її
зборами Товариства.
3Основнi принципи облiкової полiтики
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк, вiдповiдає полiтицi,
яку застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за попереднi звiтнi
перiоди за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу з 1 сiчня 2019 року.
Товариство не застосовувало достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi
були випущенi, але ще не вступили в силу.
Основнi засоби
Облiк основних засобiв ведеться за моделлю собiвартостi. Основнi засоби враховуються у
звiтi про фiнансовий стан за первiсноюабо переоцiненою 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 первiсна 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, iмовiрно, 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.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї
передивляються на кiнець кожного фiнансового року, необхiднiсть розрахунку лiквiдацiйної
вартостi. 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
признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив облiковується за його собiвартiстю за
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi. 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 вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажу або коли вiд його майбутнього
використання або вибуття не очiкується економiчних вигiд. 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 i витрати у момент списання.
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 щорiк i при
виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за
вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної
цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з
використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку
вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх
грошових потокiв не коректувалася.
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.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи и фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Товариство є стороною договiрних
вiдносин по вiдповiдному фiнансовому iнструменту.
Фiнансовi активи
Фiнансовi активи Товариства представленi грошовими коштами та їхнiми еквiвалентами,
позиками (за наявностi), торговельною та iншою дебiторською заборгованiстю.
Первiсне визнання
Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю плюс (у
випадку фiнансового активу не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску
фiнансового активу.

В момент первiсного визнання фiнансових активiв Товариство вiдносить їх до вiдповiдної
категорiї в залежностi вiд їх критерiїв. Цей розподiл здiйснюється вiдповiдно до двох критерiїв:
"
характеристики договiрних грошових потокiв (чи є вони виключно виплатою основної
суми боргу та вiдсоткiв на неї);
"
бiзнес-моделi, яка застосовується до цих активiв (утримуються активи для погашення чи
для продажу, чи для обох цiлей).
Згiдно МСФЗ 9 фiнансовi активи подiляються на три категорiї, для кожної з категорiй пiсля
первiсного визнання застосовуються свої правила оцiнки та визнання прибуткiв та збиткiв:
"
за амортизованою вартiстю;
"
за справедливою вартiстю з визнанням її змiн в iншому сукупному доходi;
"
за справедливою вартiстю з визнанням її змiн у прибутку або збитку.
Всi звичайнi операцiї з придбання й продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату
операцiї, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов'язання з придбання активу. До
звичайних операцiй з придбання або продажу вiдносяться операцiї з придбання або продажу
фiнансових активiв, умови яких вимагають передачi активiв у строки, встановленi
законодавством або ( встановленi на вiдповiдному ринку).
Подальша оцiнка
Нижче описано вплив класифiкацiї фiнансових активiв при їх первiсному визнаннi на їх подальшу
оцiнку:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку
Категорiя "фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку
або збитку" включає застосування бiзнес-моделi, як утримуванi для продажу, тобто якщо вони
придбанi для цiлi продажу чи перепродажу у найближчий перiод. Такi активи придбаваються в
основному з метою отримання прибутку вiд короткострокових коливань їх цiни.
Фiнансовi активи за амортизованою вартiстю
Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi
умови:
а)
актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої - утримування активiв задля збирання
контрактних грошових потокiв;
б)
контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових
потокiв, якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.
Дебiторська заборгованiсть
Товариство класифiкує свої фiнансовi активи як такi, що вiдображаються за амортизованою
вартiстю - позики та дебiторську заборгованiсть.
Позики та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
платежами, якi пiдлягають визначенню, та не мають котирування на активному ринку. Пiсля
первiсного визнання цi фiнансовi активи класифiкуються по бiзнес-моделi, при якiй фiнансовi
активи утримуються для отримання платежiв вiд дебiторiв або iнших компенсацiй а отже,
утримуються до погашення i облiковуються за амортизованою вартiстю iз використанням методу
ефективної процентної ставки за мiнусом резервiв на знецiнення.
При первiсному визнаннi дебiторська заборгованiсть вiдображається за номiнальною вартiстю,
яка також є амортизованою вартiстю за вiдсутностi вiдсоткiв, якi нараховуються на неї.
Прибутки та збитки за такими активами вiдображуються у звiтi про сукупнi доходи при
припиненнi визнання або зменшеннi корисностi таких активiв, а також у процесi амортизацiї.
Амортизацiя iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка включається до складу фiнансових
доходiв в звiтi про сукупнi доходи.
Дебiторська заборгованiсть вiдноситься до складу оборотних активiв, за винятком

заборгованостi, строк погашення якої перевищує 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Такi активи
включаються до складу необоротних активiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть
Довгострокова дебiторська заборгованiсть, первiсно визнається за теперiшньою (дисконтованою)
вартiстю суми до отримання, а в подальшому рiзниця мiж теперiшньою вартiстю при первiсному
визнаннi та номiнальною сумою амортизується i визнається вiдсотковим доходом.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням ефективної вiдсоткової ставки. Ефективна
вiдсоткова ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi надходження
грошових коштiв (у тому числi усi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi становлять
невiд'ємну частину ефективної вiдсоткової ставки, витрати на здiйснення операцiї та iншi премiї
або дисконти) протягом очiкуваного строку використання боргового iнструменту або, коли
доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання.
Амортизацiя на основi використання ефективної вiдсоткової ставки включається до складу
фiнансових доходiв у звiтi про прибутки та збитки. Збитки, зумовленi знецiненням, визнаються у
звiтi про прибуток або збиток у складi iнших операцiйних витрат.
Передплати виданi
Аванси виданi вiдображаються по фактичнiй вартостi за 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. Iншi аванси списуються на рахунок
прибуткiв та збиткiв при отриманнi товарiв або послуг, що вiдносяться до них. 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.
Суми передплат i дебiторської заборгованостi не зменшуються на суму розрахункiв з податку на
додану вартiсть, вiдповiдно до яких українським законодавством передбачено вiдображення за
спецiальними правилами, що включають виникнення зобов'язань/кредиту перед бюджетом за
операцiями, за якими дата виникнення зобов'язань/кредиту виникає у перiодi фактичної сплати за
товари, роботи, послуги (касовий метод) та податкового кредиту при вiдсутностi податкових
накладних. Суми розрахункiв з податку на додану вартiсть, вiдповiдно до яких українським
законодавством передбачено вiдображення за спецiальними правилами, вiдображаються у складi
iнших поточних зобов'язань.
Припинення визнання
Визнання фiнансового активу (або, де доречно, частини фiнансового активу, або частини групи
подiбних фiнансових активiв) припиняється, якщо:
"
строк дiї контрактних прав Товариства на грошовi потоки вiд фiнансового активу
закiнчився;
"
Товариство передає фiнансовий актив i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення
визнання фiнансового активу, тобто Товариство не зберiгає контроль над переданим активом.
Переданий фiнансовий актив та визнане зобов'язання оцiнюються на основi, яка вiдображає права
та зобов'язання Пiдприємства, створенi або збереженнi при передачi активу.
Знецiнення фiнансових активiв
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" вимагає створення резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки,
тобто збитки вiд знецiнення, якi можуть статися в майбутньому, навiть з мiнiмальною

ймовiрнiстю. Пiдприємство створює резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки з моменту первiсного
визнання активу.
Пiдприємство застосовує пiдхiд формування резерву пiд знецiнення з використання матрицi
резервування за якою резерви на покриття збиткiв розраховуються щодо дебiторської
заборгованостi по аналiзу платоспроможностi покупця. Вихiдними даними для матриць
резервування, є iсторичнi данi щодо прострочення платежiв, отримання оплати по простроченiй
заборгованостi та прогнозна iнформацiя.
Формування резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки Пiдприємством проводиться наприкiнцi
кожного звiтного перiоду шляхом проведення вiдповiдного аналiзу згiдно проведених
розрахункiв.
Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок вiдповiдного резерву пiд очiкуванi кредитнi
збитки, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки та збитки.
Якщо дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю є такою, що не може бути повернута,
вона списується за рахунок створеного забезпечення на знецiнення дебiторську заборгованiсть за
основною дiяльнiстю( водопостачання та водовiдведення).
Повернення ранiше списаних сум визнається доходом у звiтi про прибутки та збитки.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та грошовi кошти на рахунках в
банках iз початковим термiном погашення до трьох мiсяцiв.
Усi iншi грошовi кошти та їх еквiваленти, якi не можна використати для операцiй протягом
одного року, починаючи з дати балансу або протягом операцiйного циклу внаслiдок обмежень,
виключаються зi складу оборотних активiв та вiдображаються як необоротнi активи, щодо яких
на дату балансу Пiдприємство оцiнює наявнiсть ознак, що свiдчать про втрати вiд зменшення
корисностi.
Пiдприємство формує звiт про рух грошових коштiв за прямим методом.
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансовi зобов'язання, вiдповiдно до МСФЗ 9, класифiкувати вiдповiдно як фiнансовi
зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку та
iншi фiнансовi зобов'язання, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю за методом
ефективної ставки вiдсотка.
Пiд час первiсного визнання фiнансовi зобов'язання оцiнювати за справедливою вартiстю плюс (у
випадку фiнансового зобов'язання не за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку) витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску
фiнансового зобов'язання.
Фiнансовi зобов'язання пiдприємства включають кредити, торгову та iншу кредиторську
заборгованiсть.
Класифiкувати всi фiнансовi зобов'язання як такi, що у подальшому оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком
фiнансових зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у
прибутку або збитку. Такi зобов'язання, у подальшому оцiнювати за справедливою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть вiдображати за собiвартiстю, яка являється справедливою
вартiстю компенсацiї, що повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи,
послуги незалежно вiд того, чи були виставленi рахунки пiдприємству.
До поточних зобов'язань пiдприємства включати: короткостроковi кредити банкiв; поточну
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями; короткостроковi векселi виданi;
кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги; поточну заборгованiсть за розрахунками
з одержаних авансiв, за розрахунками з бюджетом, за розрахунками з позабюджетних платежiв, за
розрахунками зi страхування, за розрахунками з оплати працi, за розрахунками з учасниками,
поточнi забезпечення, iншi поточнi зобов'язання.

Передплати, отриманi пiдприємством, визнавати по первiсно отриманих сумах.
Заборгованiсть, строк погашення якої бiльше одного року вiд дати складання фiнансової
звiтностi, вiдносити до складу довгострокової заборгованостi. На дату складання фiнансової
звiтностi таку заборгованiсть вiдображати за амортизованою вартiстю.
До довгострокових зобов'язань належать: довгостроковi кредити банкiв; iншi довгостроковi
фiнансовi зобов'язання; вiдстроченi податковi зобов'язання; довгостроковi забезпечення та
довгостроковi зобов'язання .
Кредити та позики визнавати спочатку за справедливою вартiстю, за вирахуванням будь-яких
витрат на здiйснення операцiй. Пiсля первiсного визнання банкiвськi кредити та позики
вiдображати за амортизованою вартiстю з будь-якими рiзницями мiж первiсною вартiстю та
вартiстю погашення, яка визнається у звiтi про прибутки та збитки протягом перiоду їх залучення.
У випадку, якщо позики викуповуються або зараховуються до погашення, будь-яка рiзниця мiж
сумою погашення та балансовою вартiстю визнається негайно у звiтi про прибутки та збитки.
Для визначення ефективної вiдсоткової ставки використовується середньозважена вартiсть
кредитiв згiдно даних Нацiонального банку України на дату отримання кредиту iз врахуванням
iндексу iнфляцiї.
Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення
зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з
фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо:
"
позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення
зобов'язання внаслiдок порушення;
"
не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти
мiсяцiв з дати балансу.
Виключати фiнансове зобов'язаннi зi звiту про фiнансовий стан тодi i тiльки тодi, коли його
погашають, тобто, коли заборгованiсть, визначену в контрактi, погашено, анульовано або строк її
дiї закiнчується.
Обмiн одного фiнансового зобов'язаннi на iнше на суттєво вiдмiнних умовах облiковувати як
погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання.
Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини
облiковувати як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового
зобов'язання. Рiзницю мiж балансовою вартiстю погашеного або переданого iншiй сторонi
фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) та сплаченою компенсацiєю
визнавати в прибутку чи збитку.
Аналiтичний облiк зобов'язань ведеться окремо за кожним постачальником та пiдрядником в
розрiзi кожного договору (при його вiдсутностi - рахунку).
Витрати на позики
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
витратах того перiоду, в якому вони понесенi.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або
конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно,
потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити
достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено
резерв для забезпечення оплати вiдпусток та для забезпечення виплат премiй згiдно умов

трудових контрактiв. Сума забезпечення оплати вiдпусток нараховується щомiсяця, виходячи iз
показникiв фактично нарахованої заробiтної плати та днiв невикористаних вiдпусток працiвникiв.
Сума забезпечення виплат премiй нараховується виходячи з рiчного розрахунку згiдно умов
трудових контрактiв.
В кiнцi кожного року проводиться iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток та розмiру резерву
для забезпечення оплати вiдпусток i, при необхiдностi, проводиться коригування розмiру
резерву для забезпечення оплати вiдпусток. В березнi року, наступного за звiтним, проводиться
коригування залишку забезпечення виплат премiй.
Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для
використання у виробництвi готової продукцiї, безпосередньо готової продукцiї та
незавершеного виробництва.
Товарно-матерiальнi запаси вiдображаються по найменшiй iз вартостi придбання чи чистої
вартостi реалiзацiї. При вiдпуску запасiв у виробництво, з виробництва, продаж та iншому вибуттi
оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. Вартiсть запасiв власного виробництва та вартiсть
незавершеного виробництва включає вiдповiдну долю загальновиробничих витрат.
З метою достовiрного вiдображення вартостi запасiв в балансi пiдприємства у випадку
виявлення запасiв iз невiдповiдними показниками якостi створювати резерв знецiнення запасiв
виходячи з оцiнки запасiв за цiною можливої реалiзацiї.
Оренда
На дату початку оренди визнається актив з права користування та орендне зобов'язання. На дату
початку оренди актив з права користування оцiнюється за собiвартiстю. Собiвартiсть активу з
права користування складається з:
а) суми первiсної оцiнки орендного зобов'язання;
б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих стимулiв до оренди;
в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем;
г) оцiнку витрат, якi будуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення базового
активу, вiдновлення мiсця, на якому вiн розташований, або вiдновлення базового активу до стану,
що вимагається умовами оренди, окрiм випадкiв, коли такi витрати здiйснюються з метою
виробництва запасiв.
На дату початку оренди орендне зобов'язання оцiнюється за теперiшньою вартiстю орендних
платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi слiд дисконтувати, застосовуючи
припустиму ставку вiдсотка в орендi, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку
не можна легко визначити, то застосовується ставку додаткових запозичень.
Пiсля дати початку оренди орендне зобов'язання оцiнюється:
а) збiльшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити процент за орендним зобов'язанням;
б) зменшуючи балансову вартiсть з метою вiдобразити здiйсненi оренднi платежi;
в) переоцiнюючи балансову вартiсть з метою вiдобразити будь-якi переоцiнки або модифiкацiї
оренди, або з метою вiдобразити переглянутi по сутi фiксованi оренднi платежi.
Пiсля дати початку оренди визнається у прибутку або збитку - окрiм випадкiв, коли цi витрати
включаються в балансову вартiсть iншого активу, такi обидвi складовi:
а) проценти за орендним зобов'язанням;
б) змiннi оренднi платежi, не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, у якому
сталася подiя чи умови, якi спричинили здiйснення таких платежiв.
Актив з права користування та орендне зобов'язання не визнаються якщо:
а) термiн оренди на дату початку оренди становить не бiльше 12 мiсяцiв (короткострокова
оренда);

б) базовий актив має низьку вартiсть (оренда активiв з низькою вартiстю) - менше п'яти тисяч
доларiв США.
Товариство-орендодавець
Орендодавець класифiкує кожну зi своїх оренд або як операцiйну оренду, або як фiнансову
оренду.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на базовий актив.
Оренда класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та
вигоди щодо права власностi на базовий актив.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та
вiдстроченого податку.
Поточний податок
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
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. Вiдкладенi
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.
Виплати персоналу
Товариство визнає короткостроковi виплати персоналу як витрати та як зобов'язання пiсля
вирахування будь-якої вже сплаченої суми.
Пенсiйнi зобов'язання
Державний пенсiйнийпланз визначеними внесками - Товариство здiйснюєвнескивДержавний
Пенсiйний фондУкраїнивиходячи ззаробiтної плати кожного працiвника. ВитратиТоваристваза
такимивнескамивключенi до статтi"Вiдрахування на соцiальнi заходи". Дана сумавключається
до витраттогоперiоду, 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.
ВитратиТоваристваза такимиплатежамивключенi до статтi "Iншi операцiйнi витрати". Дана
сумавключається до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.
Управлiння капiталом
Випущений капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть
випущених акцiй.
Для цiлей управлiння капiталом капiтал включає в себе випущений капiтал, акцiї iменнi простi,
додатковий капiтал, резервний капiтал, прибутки (збитки).
Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є максимiзацiя акцiонерної вартостi.
Виручка за договорами з покупцями
Товариство визнає виручку, вiдображаючи передачу обiцяних товарiв або послуг покупцю в сумi,
що вiдображає вiдшкодування, яке Товариство розраховує отримати в обмiн на цi товари або
послуги.
Товариство використовує пятикрокову модель визнання виручки за договорами:
1. Товариство враховує договiр з покупцем виключно при дотриманнi всiх критерiїв:
"
сторони за договором затвердили договiр (у письмовiй формi, усно або вiдповiдно до iншої
звичайної дiлової практики) i зобов'язуються виконувати передбаченi договором зобов'язання;
"
Товариство може iдентифiкувати права кожної сторони стосовно товарiв або послуг, якi
будуть переданi;
"
Товариство може iдентифiкувати умови оплати товарiв або послуг, якi будуть переданi;
"
договiр має комерцiйний змiст (тобто ризики, розподiл у часi або величина майбутнiх
грошових потокiв органiзацiї, як очiкується, змiняться внаслiдок договору); i
"
отримання Товариством вiдшкодування, право на яке вона отримає в обмiн на товари або
послуги, якi буде передано покупцю, є вiрогiдним.
Товариство має об'єднати два або бiльше договори, укладенi одночасно або майже одночасно з
одним покупцем (або пов'язаними сторонами покупця), i облiковувати такi договори як один
договiр у разi дотримання одного чи декiлькох критерiїв:
"
договори погоджувалися як пакет з однiєю комерцiйною метою;
"
сума вiдшкодування до сплати за одним договором залежить вiд цiни або виконання
iншого договору; чи
"
товари або послуги, обiцянi за договорами (або деякi товари чи послуги, обiцянi за кожним
договором), становлять один обов'язок до виконання.
2. Пiд час укладання договору Товариство повинно оцiнити товари або послуги, обiцянi за
договором з покупцем, та iдентифiкувати як обов'язок до виконання кожну обiцянку передати

покупцю:
"
товар або послугу (або пакет товарiв чи послуг), якi вiдрiзняються; або
"
низку товарiв або послуг, що вiдрiзняються, якi є практично однаковими та передаються
покупцю за однаковою схемою.
3. Товариство повинно аналiзувати умови договору й свою звичайну дiлову практику при
визначеннi цiни операцiї. Цiна операцiї - це сума вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує
отримати в обмiн на передачу обiцяних товарiв або послуг покупцю, за виключенням сум,
отриманих вiд iменi третiх сторiн (наприклад, деякi податки з продажiв). Вiдшкодування, обiцяне
за договором з покупцем, може мiстити в собi фiксованi суми, змiннi суми або i тi, i iншi.
4. Метою розподiлу цiни операцiї є розподiл органiзацiєю цiни операцiї на кожний обов'язок до
виконання (або товар чи послугу, що вiдрiзняються) у сумi, яка вiдображає величину
вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу обiцяних товарiв чи
послуг покупцю.
5. Виручка визнається в момент, коли кожне зобов'язання задоволено. Зобов'язання вважаються
виконаними, коли органiзацiя передає контроль над обiцяними товарами або послугами покупцю.
Це вiдбувається, коли покупець отримує пряме володiння над товарами або послугами або може
отримати вiд них всi вигоди, що залишилися. МСФЗ 15 надає iндикатори для оцiнки моменту,
коли контроль над товарами або послугами переходить вiд органiзацiї до покупця.
Товариство застосовує три сценарiї для визнання виручки протягом певного перiоду:
"
клiєнт отримує та споживає вигоди вiд результатiв роботи виконавця в мiру виконання
ним робiт;
"
результати роботи виконавця створюють або полiпшують актив пiд час роботи
(наприклад, будiвництва), контрольований клiєнтом;
"
актив, що створюється у мiру виконання робiт, не може бути використаний виконавцем з
iншою метою, плюс виконавець має право на оплату робiт, виконаних на поточну дату.
Якщо угода не вiдповiдає жодному з вищеописаних сценарiїв, виручка визнається одномоментно
пiд час переходу контролю над товаром клiєнту.
Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi вiдображати у нацiональнiй валютi шляхом перерахунку суми
iноземної валюти за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та
зобов'язання, номiнованi в iноземнiй валютi, перераховувати в гривню за обмiнним курсом, що
дiє на дату складання фiнансової звiтностi. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною
вартiстю в iноземнiй валютi, перераховувати iз використанням курсiв обмiну валют станом на
дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в
iноземнiй валютi, перераховувати iз використанням курсiв обмiну валют на дату визначення
справедливої вартостi.
Курсовi рiзницi визнавати у складi прибутку або збитку в тому перiодi, в якому вони виникають.
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.
Умовнi зобов'язання та активи
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. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний
актив розкривається , коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.

Пов'язанi сторони
Пов'язанi сторони Товариства включають акцiонерiв, ключовий керуючий персонал i близьких
членiв їх сiмей, Товариства, що перебувають пiд контролем або якi знаходяться пiд iстотним
впливом Товариства чи його акцiонерiв.
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснення, вперше застосованi
Товариством
Облiкова полiтика, прийнята Товариством при складаннi фiнансової звiтностi за 2019 рiк,
вiдповiдає полiтицi, яка застосовувалась при складаннi фiнансової звiтностi за попереднiй рiк, за
винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2019 року. Товариство не
застосовувала достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi,
але ще не вступили в силу.
У 2019 роцi Товариство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" i деякi iншi поправки i
роз'яснення, але вони не вплинули на його фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда" замiнює МСБО (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".
Стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i
вимагає, щоб орендарi вiдображали бiльшiсть договорiв оренди з використанням єдиної моделi
облiку в балансi. Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не
змiнився в порiвняннi з МСБО (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. Таким чином, застосування МСФЗ (IFRS) 16 не
вплинуло на облiк договорiв оренди, в яких Товариство є орендодавцем.
Товариство вперше застосувало МСФЗ (IFRS) 16 з 1 сiчня 2019 року. При переходi на стандарт
Товариство вирiшило використовувати спрощення практичного характеру, що дозволяє на дату
першого застосування застосовувати стандарт тiльки до договорiв, якi ранiше були
iдентифiкованi як договори оренди iз застосуванням МСБО (IAS) 17 i роз'яснення КТМФЗ
(IFRIC) 4. Товариство також вирiшило використовувати звiльнення вiд визнання для договорiв
оренди, термiн оренди за якими на дату початку оренди становить не бiльше 12 мiсяцiв i якi не
мiстять опцiону на покупку (короткострокова оренда), а також для договорiв оренди, в яких
базовий актив має низьку вартiсть (оренда активiв з низькою вартiстю). Данi перехiднi вимоги не
вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 "Невизначенiсть щодо правил обчислення податку на прибуток"
Роз'яснення розглядає порядок облiку податкiв на прибуток в умовах iснування невизначеностi
щодо податкових трактувань, що впливає на застосування МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток".
Роз'яснення не застосовується до податкiв або зборiв, якi не належать до сфери застосування
МСБО (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:
- розглядає органiзацiя невизначенi податковi трактування окремо;
- допущення, якi органiзацiя робить щодо перевiрки податкових трактувань податковими
органами;
- як органiзацiя визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористанi податковi збитки, невикористанi податковi пiльги i ставки податку;
- як органiзацiя розглядає змiни фактiв i обставин.
Органiзацiя повинна вирiшити, чи розглядати кожне невизначене податкове трактування окремо
або разом з одним або декiлькома iншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхiдно використовувати пiдхiд, який дозволить з бiльшою точнiстю передбачити результат
невизначеностi.
Товариство застосовує значне судження при виявленнi невизначеностi щодо правил обчислення

податку на прибуток. Оскiльки Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в складнiй економiчнiй
ситуацiї, воно проаналiзувало, чи робить застосування даного роз'яснення вплив на його
фiнансову звiтнiсть. При застосуваннi роз'яснення Товариство проаналiзувало, чи є у нього
будь-якi невизначенi податковi трактування, особливо що стосуються трансфертного
цiноутворення. Податковi декларацiї Товариства включають трактування, пов'язанi з
трансферним цiноутворенням, i податковi органи можуть пiддати данi податковi трактування
перевiрцi. З огляду на те, що Товариство виконує вимоги податкового законодавства, i виходячи з
проведеного ним аналiзу застосовуваної практики трансфертного цiноутворення, Товариство
вважає, що прийняття застосовуваних ним податкових трактувань податковими органами є
ймовiрним. Дане роз'яснення не зробило впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки МСФЗ (IFRS) 9 - "Умови про дострокове погашення з потенцiйним негативним
вiдшкодуванням"
Згiдно МСФЗ (IFRS) 9 борговий iнструмент може оцiнюватися за справедливою вартiстю або за
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови, що передбаченi договором грошовi
потоки є "виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв на непогашену частину
основної суми боргу" (критерiй " грошових потокiв ") i iнструмент утримується в рамках
вiдповiдної бiзнес-моделi, що дозволяє таку класифiкацiю. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9
роз'яснюють, що фiнансовий актив вiдповiдає критерiю "грошових потокiв" незалежно вiд того,
яка подiя або обставина призводить до дострокового розiрвання договору, а також незалежно вiд
того, яка сторона виплачує чи отримує об?рунтоване вiдшкодування за дострокове розiрвання
договору. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 19 - "Внесення змiн до програми, скорочення програми або погашення
зобов'язань за програмою"
Поправки до МСБО (IAS) 19 розглядають порядок облiку у випадках, коли внесення змiн до
програми, скорочення програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом
звiтного перiоду. Поправки роз'яснюють, що якщо внесення змiн до програми, скорочення
програми або погашення зобов'язань за програмою вiдбувається протягом рiчного звiтного
перiоду, органiзацiя повинна визначити вартiсть послуг поточного перiоду стосовно решти
перiоду пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або повного погашення зобов'язань за
програмою, виходячи з актуарних припущень, використаних для переоцiнки чистого зобов'язання
(активу) програми з визначеною виплатою, що вiдображають винагороди, передбаченi
програмою, i активи програми пiсля даної подiї. Органiзацiя також повинна визначити чисту
величину вiдсоткiв стосовно решти перiоду пiсля внесення змiн до програми, її скорочення або
повного погашення зобов'язань за програмою, з використанням чистого зобов'язання (активу)
програми з визначеною виплатою, що вiдображають винагороди, пропонованi за програмою, i
активи програми пiсля даної подiї, а також ставки дисконтування, використаної для переоцiнки
цього чистого зобов'язання (активу) програми з визначеною виплатою. Данi поправки не
вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСБО (IAS) 28 - "Довгостроковi вкладення в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi
пiдприємства"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна застосовувати МСФЗ (IFRS) 9 до довгострокових
вкладень в асоцiйованi органiзацiю або спiльне пiдприємство, до яких не застосовується метод
пайової участi, але якi, по сутi, складають частину чистих iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю
або спiльне пiдприємство (довгостроковi вкладення) . Дане роз'яснення є важливим, оскiльки
воно має на увазi, що до таких довгострокових вкладень застосовується модель очiкуваних
кредитних збиткiв в МСФЗ (IFRS) 9. У поправках також пояснюється, що при застосуваннi МСФЗ
(IFRS) 9 органiзацiя не бере до уваги збитки, понесенi асоцiйованої органiзацiєю або спiльним
пiдприємством, який збиток вiд знецiнення чистих iнвестицiй, визнанi в якостi коригувань чистих
iнвестицiй в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, що виникають внаслiдок
застосування МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi органiзацiї та спiльнi пiдприємства". Данi

поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2015-2017 рр.
o МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв"
У поправках пояснюється, що якщо органiзацiя отримує контроль над бiзнесом, який є спiльною
операцiєю, то вона повинна застосовувати вимоги щодо об'єднання бiзнесiв, здiйснюваного
поетапно, включаючи переоцiнку ранiше були часткою участi в активах та зобов'язаннях спiльної
операцiї за справедливою вартiстю. При цьому набувач повинен переоцiнити всю наявну ранiше
частку участi в спiльних операцiях. Данi поправки не вплинули на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
o МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво"
Сторона, яка є учасником спiльних операцiй, але не має спiльного контролю, може отримати
спiльний контроль над спiльними операцiями, дiяльнiсть в рамках яких є бiзнес, як цей термiн
визначено в МСФЗ (IFRS) 3. У поправках пояснюється, що в таких випадках частки участi, якi
були ранiше, в данiй спiльнiй операцiї, не переоцiнюються. Данi поправки не вплинули на
фiнансову звiтнiсть Товариства.
o МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток"
Поправки роз'яснюють, що податковi наслiдки щодо дивiдендiв в бiльшiй мiрi пов'язанi з
минулими операцiями чи подiями, якi генерували прибуток, нiж з розподiлами мiж власниками.
Отже, органiзацiя повинна визнавати податковi наслiдки щодо дивiдендiв в прибутку чи збитку,
iншого сукупного доходу або власного капiталу в залежностi вiд того, де органiзацiя спочатку
визнала такi минулi операцiї або подiї. При першому застосуваннi даних поправок органiзацiя
повинна застосовувати їх до податкових наслiдкiв щодо дивiдендiв, визнаних на дату початку
самого раннього порiвняльного перiоду або пiсля цiєї дати. Застосування поправок не вплинуло
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
o МСБО (IAS) 23 "Витрати на позики"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати позики, отриманi спецiально для
придбання квалiфiкованого активу, в складi позик на спiльнi цiлi, коли завершенi практично всi
роботи, необхiднi для пiдготовки цього активу до використання за призначенням або продажу.
Органiзацiя повинна застосовувати данi поправки щодо витрат за запозиченнями, понесених на
дату початку рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує данi поправки, або
пiсля цiєї дати. Оскiльки дiюча полiтика Товариства вiдповiдає вимогам поправок, їх
застосування не зробило впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
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 МСБО (IFRS) 4 "Страховi контракти", який був випущений в 2005 роцi. МСФЗ
(IFRS) 17 застосовується до всiх видiв договорiв страхування. 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 МСБО
(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.
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинностi, починаючи з 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати.
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.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв"
Поправка мiстить нове визначення бiзнесу, розрiзняє ситуацiю, коли iнвестор набуває бiзнес, i
ситуацiю, коли вiн набуває тiльки групу активiв. Це визначає метод облiку нового придбання.

При придбаннi бiзнесу, застосовується метод повної консолiдацiї згiдно з IFRS 3. При придбаннi
групи активiв, застосовується iнший метод облiку, наприклад, вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16
"Основнi засоби" або МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльне пiдприємництво" або iншим застосовним
стандартом. Додаткова вимога: набувач не повинен визнавати умовнi активи. Поправка до IFRS 3
змiнила Додаток A з визначеннями термiнiв, а також керiвництво по застосуванню та
iлюстративнi приклади. Поправка набуває чинностi з 1 сiчня 2020 року.
Поправки до IAS 1 "Подання фiнансової звiтностi" i IAS 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових
оцiнках та помилки"
Поправка пов'язана з визначенням суттєвостi iнформацiї. Згiдно з новим визначенням, iнформацiя
є суттєвою, якщо її пропуск, спотворення або неясний виклад дають достатнi пiдстави очiкувати
впливу на рiшення, що приймаються основними користувачами фiнансової звiтностi на основi
цих фiнансових звiтiв, якi надають фiнансову iнформацiю про органiзацiю, що звiтує. Поправка
набуває чинностi з 1 сiчня 2020 року.
4. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ
ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019, 2018 та 2017 рокiв становить:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019 рiк за 2018 рiк за 2017 рiк
1
2
3
4
Пов'язаним сторонам
Iншим покупцям
744050
867792
645729
Разом 744050
867792
645729
СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ та ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Собiвартiсть реалiзацiї за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019, 2018 та 2017 рокiв:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019 рiк за 2018 рiк за 2017 рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть готової продукцiї
711006
717687
502754
Собiвартiсть товарiв
4346
4843
Разом 715352
717687
507597
Елементи операцiйних витрат представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019
рiк за 2018 рiк за 2017 рiк
1
2
3
4
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв
615 474
630 338
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
67 123 55 235 45383
Вiдрахування на соцiальнi заходи 13 856 11 642 9611
Амортизацiя 4 895 5 451 4527
Iншi витрати 41 077 112 732
62557
Разом 742 425
815 398
543144
IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Доходи 2019 рiк
Витрати

421066

2019 рiк
Доходи 2018рiк
Витрати
2018 рiк
Доходи
2017 рiк
Витрати
2017рiк
1
2
3
4
5
6
7
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 132
216
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв
1332
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi
162
Визнанi штрафи, пенi, неустойки
6
3
Утримання об'єктiв соцiально культурного призначення
84
Iншi операцiйнi доходи/(витрати) 3200 804
795
506
В тому числi вiдрахування до резерву сумнiвних боргiв Разом 4845 3329 10875 9996 2412 2444

-

-

-

-

-

1351

197
1291

6084

5020

1382

4369

227

661

98

-

-

-

1123
606
-

3780
2
105
365
-

-

АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019, 2018 та 2017
рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019 рiк за 2018 рiк за
2017 рiк
1
2
3
4
Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 20820 15047 13447
Амортизацiя (знос) необоротних активiв 116
153
89
Витрати на утримання i ремонт необоротних активiв 348
253
241
Витрати на зв'язок 98
112
98
Витрати на виплату пiльгових пенсiй
442
302
276
Витрати на сплату податкiв 672
651
656
Витрати сертифiкацiю
204
348
219
Страхування майна, цивiльної вiдповiдальностi 6
5
5
Юридичнi, iнформацiйнi, консультацiйнi послуги
281
142
98
Iншi адмiнiстративнi витрати
4331 4825 2991
Разом 27318 21838 18120
ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на реалiзацiю та збут за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019, 2018 та 2017
рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019 рiк за 2018 рiк за
2017 рiк
1
2
3
Виплати персоналу (ФОТ i ЄСВ) 1352 1185 879
Витрати на гарантiйний ремонт 281
1392 261
Комiсiйнi винагороди продавцям 3310 62881 19676
Витрати на оплату послуг по договору комiсiї
Витрати на страхування
30041 34282 40915
Iншi витрати 142
2445 632
Разом 35126 102185
62363
ФIНАНСОВI ДОХОДИ I ВИТРАТИ

Фiнансовi доходи та витрати представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 2019 рiк
2018рiк
2017рiк
Доходи
Витрати
Доходи
Витрати
Доходи
1
2
3
4
5
6
7
Проценти i комiсiї по акредитивах
Страхування майна в заставi
54
Нарахованi проценти на кредит
6523 6523 6523
Разом
6523 6523 6577

Витрати

IНШI ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi витрати за роки, якi закiнчилися 31 грудня 2019, 2018 та 2017
рокiв становлять:
Таблиця, тис. грн.
Показники за 2019 рiк За 2018 рiк За
2017 рiк
1
2
3
4
Iншi (доходи) 329
217
83
Iншi витрати
(24) (2)
Надзвичайнi витратиРазом 329
193
81
14. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби Товариства представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники Будинки, споруди та передавальнi пристрої
Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар
2
3
4
5
6
7
Станом на 31 грудня 2019
року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
22506
Придбано основних засобiв 108
1162 1997 194
Вибуло
Iншi змiни за рiк
-58
-148
-100
-306
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
22556
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
35271
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1234 1864
Вибуло
Iншi змiни в амортизацiї
-58
-148 1
-100
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 17919 15828
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 4637
24118
Станом на 31 грудня 2018 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
22369
Придбано основних засобiв 137
11417 1720
Вибуло
217
1462
1679
Iншi змiни за рiк
-125
1
-124
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
22506
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року

Машини
та
обладнання
Iншi основнi засоби Разом

27966 9367
3461

597

37

60473

28980 11364 691
16743 14112 3946

37
459

63628
11

1376

4544

70

-305
5323 429
13152 6041

16891 9109
13274

11
262

39510
26

596

37

49002

37
383

60473
11

27966 9367 597
15514 13526 2901

32335
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1229 866
Вибуло
156
172
328
Iншi змiни в амортизацiї
-124 1
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 16743 14112
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 5763
25202

1216

76

-123
3946 459
13854 5421

3387
11
138

35271
26

Станом на 31 грудня 2017 року
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
22129 14716 5175 380
37
42437
Придбано основних засобiв 108
661
3934 126
4829
Вибуло
27
27
Iншi змiни за рiк
132
1541 90
1763
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
22369 16891 9109 596
37
49002
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
14242 11814 2543 211
10
28820
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
1142 753
358
86
1
2340
Вибуло
24
24
Iншi змiни в амортизацiї
130
983
86
1199
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 15514 13526 2901 383
11
32335
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 6855 3365
6208 213
26
16667
Збитки вiд зменшення корисностi основних засобiв в звiтному перiодi не визнавались.
Частина основних засобiв Товариства була надана в заставу як забезпечення позикових коштiв.
Первiсна вартiсть цих основних фондiв за 2018 рiк становить 10047,0 тис. грн., а за 2019 рiк 38306,0 тис. грн.
Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, що
використовуються
пiдприємством на 31.12.2018 року складала 124.0 тис грн., на 31.12.2019 року складає 430,0
тис. грн.
Основнi засоби, придбанi за рахунок цiльового фiнансування, вiдсутнi.
Переоцiнка основних засобiв у звiтному перiодi не проводилась.
Станом на 31 грудня 2019, 2018 рокiв основних засобiв, призначених до продажу, на балансi
Товариства не було.
15. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Таблиця, тис. грн.
Показники Iншi нематерiальнi активи
2019 рiк
2018 рiк
2017 рiк
1
2
3
4
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року
4291 7686 4473
Придбано
606
Вибуло
Iншi змiни за рiк
-4082 -3395 2607
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду
209
4291 7686
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року
3917 5247
Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
351
2064 2187
Iншi змiни в амортизацiї
-4083 -3394 2595
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 185
3917 5247
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 24
374
2439
16. ЗАПАСИ
Запаси Товариства у фiнансовiй звiтностi представленi наступним чином:

465

Таблиця, тис. грн.
Показники На 31 грудня 2019 року
На 31 грудня 2018року
1
2
3
4
Сировина i матерiали
16717 14787 11746
Купiвельнi напiвфабрикати та комплектуючi вироби
116539
Паливо
399
374
191
Тара i тарнi матерiали
15
15
15
Будiвельнi матерiали
57
55
44
Запаснi частини
6730 6262 4417
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 429
385
469
Незавершене виробництво 13072 2067 2146
Готова продукцiя
56481 51052 33388
Товари
8170 1968
Разом 210439
184161
84848

На 31 грудня 2017 року
100994

30464

В 2019, 2018, 2017 роках Товариство не проводило уцiнки або дооцiнки запасiв до чистої вартостi
реалiзацiї.
17. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
На кiнець 2019- 2017 рокiв торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть була представленi
таким чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На 31 грудня 2019року
На 31 грудня 2018 року
На 31 грудня 2017 року
1
2
3
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 15980 27007 109249
Iнша дебiторська заборгованiсть 110
106
38
Разом 16090 27113 109287
18. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ НЕТТО
Станом на 31 грудня 2019 року, 2018 року та 2017 року передплати та iншi оборотнi активи були
представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2019
року 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
1
2
2
3
Аванси постачальникам
6593 3595 107716
Iншi оборотнi активи
187
Разом 6780 3595 107716
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 2019 року 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року
1
2
3
4
Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом, в т. ч.:
Податок на додану вартiсть 3
8114 Податок на прибуток
Мiсцевi податки та збори
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом , в т. ч. 5235 1959 9165

Податок з доходiв фiзичних осiб 1208 629
Податок на додану вартiсть 3797
6606
Податок на прибуток
1200 1838
Акцизний збiр
70
20
50
Екологiчний податок
7
6
5
Рентна плата за спецiальне використання води
Плата за землю
52
52
52
Вiйськовий збiр
100
52
47
Iншi податки 1
1

564

2

20.
ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Грошовi кошти представленi наступним чином:
Таблиця, тис. грн.
Показники На
31 грудня 2019 року На
31 грудня 2018 року На
31 грудня 2017 року
1
2
3
4
Готiвка
Поточний рахунок у банку ( у нацiональнiй валютi) 44
2028
Депозитний рахунок ( у нацiональнiй валютi)
Поточний рахунок у банку (в iноземнiй валютi) 179
Iншi рахунки в банках
780
6087
Разом 44
2987 6356

269

21. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2019 року, 2018 року, 2017 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 2019 року Товариство має зобов'язання по довгострокових банкiвських
позиках в сумi 93180 тисяч гривень, на кiнець 2018 року такi зобов'язання становили 93180 тисяч
гривень., кiнець 2017 року 93180 тисяч гривень.
23. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ I РЕЗЕРВИ
Залишок забезпечення на оплату вiдпусток персоналу на початок 2019 року становив 5243 тис.
грн., на кiнець - 6244 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.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Ставки оподаткування, якi застосовувалися Товариством протягом звiтного року становили
18%. Враховуючи збитки одержанi Товариством у 2019 роцi об'єкт оподаткування з податку на

прибуток пiдприємства не виник.
24. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2019, 2018 та 2017 рокiв передплати отриманi та iншi короткостроковi
зобов'язання становили:
Таблиця, тис. грн.
Показники 31 грудня 2019 року 31 грудня 2018 року 31 грудня 2017
року
1
2
3
4
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги
93619 54373 122109
Одержанi аванси
342
6014
Iнша кредиторська заборгованiсть 49
35
13018
Разом 93668 54750 141141
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 2019 року, 2018 року та 31 грудня 2017
року.
Таблиця, тис. грн.
Показник
2019 рiк
2018 рiк
Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi статтi Разом Сегмент 1
Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
5
6
7
Дохiд вiд реалiзацiї 744050
744050
867792
867792
Iншi операцiйнi доходи
4845 4845
10875 10875
Iншi доходи
329
329
217
217
Доходи вiд поточного податку на прибуток
Усього доходiв пiдприємства
744050
5174 749224
867792
11092
878884
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (715352)
(717687)
(717687
)
Валовий прибуток сегментiв
28698 5174 33872 150105
11092 161197

(715352)

Адмiнiстративнi витрати (27318)
(27318)
(21838)
(21838)
Витрати на збут
(35126)
(35126)
(102185)
(102185)
Нерозподiленi витрати
(3329) (3329)
(9996) (9996)
Фiнансовий результат
(33746)
1845 (31901)
26082 1096 27178
Фiнансовi витрати (6523)
(6523) (6523)
(6523)
Iншi витрати
(24) (24)
Витрати з поточного податку на прибуток
(3721)
(3721)
Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
(40269)
1845 (38424)
15838 1072
16910
Таблиця, тис. грн.
Показник
2017 рiк
Сегмент 1

Україна
Нерозподiленi суми Разом
1
2
3
4
Дохiд вiд реалiзацiї 645729
645729
Iншi операцiйнi доходи
2412 2412
Iншi доходи 83
83
Доходи вiд поточного податку на прибуток
Усього доходiв пiдприємства
645729
2495 648224
Собiвартiсть виготовленої продукцiї та реалiзованих послуг (507597)
Валовий прибуток сегментiв
138132
2495
140627
Адмiнiстративнi витрати (18120)
(18120)
Витрати на збут
(62363)
(62363)
Нерозподiленi витрати
(2444) (2444)
Прибуток до оподаткування
57649 (14) 57635
Фiнансовi витрати (6577)
(6577)
Iншi витрати (2)
(2)
Витрати з поточного податку на прибуток
(1838)
(1838)
Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
49234 (16) 49218

-

(507597)

6. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРОПОВ'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;
Пов'язаними сторонами iз АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" є фiзичнi особи, якi мають суттєвий
вплив та юридична особа акцiонер, який має контрольний пакет акцiй - Товариство з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Товариство з управлiння активами "IЗI ЛАЙФ" (Пайовий
венчурний iнвестицiйний фонд "ЗЕТА" не диверсифiкованого виду закритого типу), 35379813,
Україна.
Господарських операцiй iз акцiонером Товариство в 2018,2017, 2016роках 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 2019 рiк до провiдного управлiнського персоналу вiднесенi:
члени Наглядової ради та члени Правлiння Товариства
Винагорода членам Наглядової ради в 2019 роцi не виплачувалась, як i в попереднi звiтнi перiоди.
Винагорода членам Правлiння включена до витрат на оплату працi i складається з
короткострокової винагороди, представленої заробiтною платою, одноразовими премiями та
iншими короткостроковими виплатами.
Довгостроковi програми винагород / премiальних виплат не передбаченi.
7. УМОВНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ i УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Операцiйне середовище

Незважаючи на те, щоекономiкаУкраїнивизнанаринковою, вонапродовжує демонструватидеякi
особливостi, притаманнiперехiднiй економiцi. СтабiльнiстьекономiкиУкраїнивзначнiй мiрi буде
залежати
вiдполiтикитадiй
уряду,
спрямованих
на
реформуванняадмiнiстративноїтаправовоїсистем,
атакожекономiкивцiлому.
Внаслiдок
цьогодiяльностiвУкраїнiвластивiризики, якихне iснуєвумовахбiльшрозвиненихринкiв.
Iснує
невизначенiсть
щодоможливостiдоступу
до
джерелкапiталу,
атакожвартостiкапiталудляТовариства таїїконтрагентiв, щоможевплинути на фiнансовий стан,
результатидiяльностiтаекономiчнi перспективиТовариства.
Управлiнський
персоналвважає,
щовiнвживає
всiнеобхiднi
заходидлязабезпечення
стiйкостiбiзнесуТовариства
втеперiшнiх
умовах.
Однак,
несподiванiпогiршеннявекономiцiможутьнегативно
впливатинарезультатидiяльностiТоваристваiфiнансове
становище.
Ефекттакогопотенцiйнонегативного впливуне можебути достовiрно оцiнений на дату складання
фiнансових звiтiв.
Судовi процедури.
В ходi нормального ведення бiзнесу Товариство час вiд часу одержує претензiї. На кiнець 2019
року Товариство не приймає участь у судових справах, не пред'являло третiм особам та не
одержувало вiд них претензiй. 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.
Податкове законодавство.
Податкове законодавство України може тлумачитися по-рiзному й часто змiнюється. Вiдповiднi
мiсцевi та центральнi
фiскальнi органи можуть не погодитися з тлумаченням цього
законодавства управлiнським персоналом Товариства 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, тащо позицiя Товариства в податкових, валютних та митних питаннях не
змiниться.
Управлiння ризиками
Управлiння ризиками є важливим елементом дiяльностi Товариства.
Управлiнський персонал Товариства докладає зусиль для своєчасної iдентифiкацiї i правильної
оцiнки рiвня ризиками, з метою ефективного управлiння ними iз метою обмеження їх негативного
впливу та мiнiмiзацiї обсягiв фiнансових втрат
Основнi ризики, властивi дiяльностi Товариства, включають в себе кредитний ризик, ризик
лiквiдностi, валютний ризик, iнфляцiйний 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.
Оскiльки пiдприємство практично не може впливати на зовнiшнi ризики, то основну увагу
Товариство придiляє внутрiшнiм механiзмам нейтралiзацiї ризикiв, до яких належать:

? диверсифiкацiя, що є процесом розподiлу iнвестованих коштiв мiж рiзними об'єктами вкладення
капiталу, безпосередньо не пов'язаними мiж собою.
? лiмiтування - це встановлення лiмiту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту тощо.
Лiмiтування застосовують для зниження фiнансового ризику в кредитнiй та iнвестицiйнiй
дiяльностi пiдприємства;
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.
ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля звiтної дати не вiдбувалось подiй, якi надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан
Товариства на звiтну дату:
"
коригуючих подiй, якi потребують вiдображення у фiнансовiй звiтностi та
"
суттєвих подiй, якi вiдбулися пiсля звiтної дати, якi не є коригуючими подiями, i
потребують вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi.
Голова правлiння

В.Г. Раабе

Головний бухгалтер
-

Н.П.Коваленко

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

9
10

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

4
5
6
7
8

12
13

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФIРМА
"АТТОРНЕЙ ПЛЮС"
3 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності
33536326
вул. Байди Вишневецького, 37, офiс
512 м. Черкаси, Україна, 18000
4412
АПУ №334/4 від 01.12.16
з 01.01.2019 по 31.12.2019
02 - із застереженням
№ 03/2020-А від 04 лютого 2020
року
дата початку: дата закінчення:
15.02.2020 – 06.04.2020
06.04.2020

Дата аудиторського звіту
71 400,00
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
14 Текст аудиторського звіту
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ за
МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI та ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ
АУДИТОРIВ
31 грудня 2019 року
2020
ЗМIСТ
Звiт незалежних аудиторiв :::::::::::................................................................

3

Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2019року:::::::::::..........................

6

Звiт про сукупний дохiд за 2019 рiк :::::::::::::::::::::::

7

Звiт про рух грошових коштiв за 2019рiк::::::::::::::::.::::.

8

Звiт про власний капiтал за 2019 рiк ::::::::::::::::::::::... 9
Звiт про власний капiтал за 2018 рiк ::::::::::::::::::::::... 10
Примiтки до фiнансової звiтностi ::::::::::::::::::........................

12

АКЦIОНЕРАМ, НАГЛЯДОВIЙ РАДI, ПРАВЛIННЮ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС"

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХАУДИТОРIВ

ДУМКА IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" ( далi Товариство), що додається, яка складається зi звiту про фiнансовий стан на
31 грудня 2019 року та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту
про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової
звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi "Основа для думки iз
застереженням" нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах фiнансовий стан АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЧЕРКАСЬКИЙ
АВТОБУС" на 31 грудня 2019 року, фiнансовi результати та грошовi потоки за рiк, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi
- МСФЗ).

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Станом на 01.01.2018 року та 31.12.2019 року Товариство має зобов'язання за кредитами
банку в розмiрi 93180,0 тис. грн. Договори, спрямованi на реструктуризацiю заборгованостi
перед банком не укладено.
Цi обставини вказують на те, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний
сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Фiнансова
звiтнiсть не мiстить належнi розкриття iнформацiї про це питання.
Товариством у статтi "Основнi засоби" балансу (звiту про фiнансовий стан) станом на
31.12.2019 вiдображенi у тому числi повнiстю амортизованi основнi засоби за первiсною
вартiстю 430,0 тис. грн. Цi основнi засоби знаходяться в робочому станi i використовуються в
дiяльностi Товариства, що може свiдчити про невiдповiднiсть облiкових оцiнок вимогам МСБО

16 "Основнi засоби".
Нами рекомендовано своєчасно переглядати облiковi оцiнки щодо строкiв корисної
експлуатацiї об'єктiв основних засобiв. На нашу думку, балансова вартiсть цих об'єктiв
основних засобiв може суттєво вiдрiзнятися вiд їх справедливої вартостi, наслiдком чого є
вiдповiдне заниження балансової вартостi основних засобiв i завищення фiнансового
результату внаслiдок заниження амортизацiйних витрат.
Ми не маємо можливостi оцiнити вартiсний вплив цього факту на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
У статтi балансу "Запаси" сума запасiв складає 210439,0тис. грн. У роздiлi "Запаси" Примiток
вказано, що запаси Товариства вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан в сумi 210439,0тис. грн.
та управлiнський персонал не визначив балансову вартiсть запасiв за меншою з двох величин:
собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, а визначив їх балансову вартiсть лише за
собiвартiстю, що є вiдхиленням вiд вимог МСФЗ.
На балансi Товариства облiковуються запаси, готова продукцiя, щонайменше на суму - 6401,0
тис.грн.,якi не реалiзованi (не використанi в господарськiй дiяльностi) протягом перiоду, що
перевищує 12 мiсяцiв. Факт вiдсутностi попиту на запаси може свiдчити про нелiквiднiсть
запасiв i потребує аналiзу оцiнки таких активiв в балансi.
Нами рекомендовано своєчасно аналiзувати залишки запасiв та за необхiдностi вiдобразити в
бухгалтерському облiку уцiнку нелiквiдних запасiв та сформувати забезпечення на нестачi i
втрати вiд псування цiнностей на звiтну дату.
Наслiдком цього може бути завищення вартостi активiв та вiдповiдне завищення фiнансових
результатiв дiяльностi. Ми не змогли отримати прийнятнi аудиторськi докази в достатньому
обсязi щодо вартостi запасiв за чистою вартiстю реалiзацiї на 31 грудня 2019 року. Нами було
запропоновано здiйснити усунення цiєї невiдповiдностi.
Ми не маємо можливостi вартiсно визначити суму вiдповiдних необхiдних коригувань.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та
етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки iз застереженням.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДIЛЕНО
НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський
персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де
це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм
випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
складання фiнансової звiтностi Товариства.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Нашими цiлями є отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти у цiлому не мiстять
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Достатня впевненiсть є високим
рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, виконаний вiдповiдно до МСА, завжди
iдентифiкує суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi з iншими
викривленнями, вони, можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, нами було застосовано професiйне судження та
ми дотримувались професiйного скептицизму протягом усього аудиту.
Крiм того, ми:
o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi
ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх
як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства
вищий, нiж ризик не виявлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати
змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами
внутрiшнього контролю;
o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, якi мають значення для аудиту, з
метою розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, але не з метою
висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства;
o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок
i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
o доходимо висновку щодо прийнятностi застосування управлiнським персоналом припущення
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, та на основi отриманих
аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов,
якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть.

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi
привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй
звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi
висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора.
Втiм майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що Товариство втратить здатнiсть
продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;
o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями
iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її
складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми спiлкувались з тими, кого надiлено найвищими повноваженнями, щодо, серед iншого,
запланованого обсягу та термiнiв проведення аудиту, а також про суттєвi аудиторськi
результати, в тому числi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час
аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й
iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової
звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту.

Директор ТОВ "АФ "АТТОРНЕЙ ПЛЮС "
Сертифiкат аудитора серiї А № 001018
вiд 24.03.1994 р. чинний до 24.03.2023 р.
Номер в Реєстрi аудиторiв 100761
https://www.apu.com.ua
Посашкова Надiя Григорiвна
Ключовий партнер з аудиту,
Аудитор
Сертифiкат аудитора серiї А № 001588
вiд 30.06.1994 р. чинний до 30.06.2023 р.
Номер в Реєстрi аудиторiв 100770
https://www.apu.com.ua
Скалацька Наталя Михайлiвна
вул. Байди Вишневецького, 37, офiс 512 м. Черкаси, Україна, 18000
"06" квiтня 2020 року

XVI. Твердження щодо річної інформації
Я, Раабе Вiталiй Германович Голова Правлiння АТ "ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС" , здiйснюю
управлiнськi функцiї та пiдписую рiчну iнформацiю емiтента заявляю, що, наскiльки це менi
вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, що вимагаються згiдно iз дiючим законодавством України, мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан емiтента,
а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про
розвиток i здiйснення господарської дiяльностi емiтента разом з описом основних ризикiв та
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
30.04.2019

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
27.03.2019

Голова Правління
АТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

Вид інформації

3
Відомості про проведення загальних зборів

В.Г.Раабе

