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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) 

щодо консолідованої фінансової  звітності  Приватного акціонерного 

товариства  

 „Домінік” за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. 
 

Адресат: 
Звіт незалежного аудитора  призначається управлінському персоналу та власникам 

цінних паперів ПрАТ "ДОМІНІК"  для подання до Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.  

 

   

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

Думка 

Ми, незалежна аудиторська фiрма ТОВ "Січень-Аудит" (номер реєстрації у 

реєстрі № 3422) згiдно з договором №12  вiд 04.02.2019 р.,  провели аудит 

фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Домінік» («компанія»), 

що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний 

дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, 

що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах  фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р., її фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Основа для думки 

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

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є 

незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних 

бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) 

та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
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Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, 

були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 

цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких 

слiд надати в нашому звiтi. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї про емiтента 

за 2018 рiк ("Рiчний звiт компанiї"), але не мiстить фiнансової звiтностi та нашого 

звiту аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 

ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 

що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 

доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було 

б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 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 компанiї 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це 

застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, 

крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за 

нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
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Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність 

у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 

випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим 

рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, 

завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути 

результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або 

в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 

рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит вiдповiдно до МСА, ми використовуємо професiйне судження 

та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:  

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури 

у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 

суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення 

внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi 

пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 

контролю;  

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, 

для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть 

облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським 

персоналом; 

 - доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть діяльності,  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 компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Нашi 

висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 

аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю 

про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, 

включаючи будь-якi суттєвi 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 обгрунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, 

щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 

Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо 

виявлення наявних суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що 
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підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається та подається разом з 

фінансовою звітністю, була проведена перевiрка роздiлу звiту щодо корпоративного 

управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi. На пiдставi наданих до 

аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя 

про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i 

визначаються частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та 

фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється. 

 

Думка аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, яка  включається до 

складу звіту про корпоративне управління емітента: 

 

На вимогу частини 3 статті 401 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні 

папери та фондовий ринок", Товариством з обмеженою відповідальністю «Січень-

Аудит» було перевірено інформацію, зазначену у пунктах 1-4 та висловлено думку 

щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 цього Звіту про корпоративне управління 

ПрАТ   «Домінік». 

            На думку аудитора, інформація, зазначена у пунктах 5-9 Звіту про корпоративне 

управління за форматом подання та змістовним наповненням відповідає 

встановленим законодавчим вимогам. 

 Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану 

корпоративного управління, дають підстави сформулювати судження про 

відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону 

України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не 

виявлені випадки нерозкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації 

щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав 

участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку 

призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових 

осіб емітента.  

Аудитором не виявлено суттєвої невідповідності між Звітом про корпоративне 

управління та фінансовою звітністю і знаннями аудитора, отриманими під час 

аудиту. 
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Основні відомості про аудиторську фірму: 

 

Повне найменування  Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Січень-Аудит" 

Код ЄДРПОУ 32996030 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 

включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого АПУ  

№3422 від 24.06.2004 року рішення №136 АПУ 

ПІБ аудитора, серія, номер, дата 

видачі Сертифіката аудитора, 

виданого АПУ 

Пловецька Олена Костянтинівна, сертифікат 

№003644 серії “А”, виданий рішенням 

Аудиторської палати України № 25 від 14 лютого 

1995 року 

Місцезнаходження  36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91 

Свідоцтво про відповідність 

системи контролю якості 

аудиторських послуг 

Рішення  АПУ від 28.07.2016 р. №327/4 

  

Час проведення аудиту з 04  лютого 2019 року по 02 квітня 2019 року. 

 

Директор   

Товариства з обмеженою 

відповідальністю “Січень-Аудит”          ____________________    О. К. Пловецька 

       

       Україна,36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91 

 

02 квітня 2019 року 



Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК"  за ЄДРПОУ 00382208
Територiя ПОЛТАВСЬКА  за КОАТУУ 5310100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  за КВЕД 10.82
Середня кількість працівників 1 872
Aдреса, телефон вулиця Маршала Бірюзова, буд. 2, м. ПОЛТАВА, ПОЛТАВСЬКА обл., 36009 505096
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2018  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 858 674
первісна вартість 1001 1 905 1 813
накопичена амортизація 1002 1 047 1 139

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 153 853 148 094

первісна вартість 1011 288 028 304 773
знос 1012 134 175 156 679

Інвестиційна нерухомість 1015 1 767 2 136
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 2 628 3 277
Знос інвестиційної нерухомості 1017 861 1 141

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030  -  -
  інші фінансові інвестиції 1035  -  -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 100 70
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 156 578 150 974

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 79 229 115 206
Виробничі запаси 1101 62 877 77 275
Незавершене виробництво 1102 2 665 1 918
Готова продукція 1103 13 238 35 678
Товари 1104 448 335
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 80 652 72 047
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135 514 879
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 19 540 13 404
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 46 538 43 314
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167  -  -
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180  -  -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -
резервах незароблених премій 1183  -  -



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 226 473 244 850

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  - 2
Баланс 1300 383 051 395 826

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 31 827 31 827
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405 2 733 2 733
Додатковий капітал 1410 4 817 4 797
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 289 902 312 374
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 337 822 360 274

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  - 2 384
Довгострокові забезпечення 1520  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530  -  -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532  -  -
резерв незароблених премій 1533  -  -
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595  - 2 384

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  - 692
товари, роботи, послуги 1615 33 868 23 764
розрахунками з бюджетом 1620 4 281 2 332
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625  - 187
розрахунками з оплати праці 1630 4 766 3 366
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650  -  -

Поточні забезпечення 1660  -  -
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 2 314 2 827
Усього за розділом ІІІ 1695 45 229 33 168

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 383 051 395 826

Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК"  за ЄДРПОУ 00382208
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2018  р.

                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

За аналогічний
Стаття Код За звітний період

рядка період попереднього
року

1 2 3 4
Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 565 951 661 401
Чисті зароблені страхові премії 2010  -  -

премії підписані, валова сума 2011  -  -
премії, передані у перестрахування 2012  -  -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013  -  -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014  -  -

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 454 368 ) ( 538 909 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 111 583 122 492
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  -  -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  -  -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 9 159 9 700
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 28 361 ) ( 32 094 )
Витрати на збут 2150 ( 46 268 ) ( 43 296 )
Інші операційні витрати 2180 ( 20 624 ) ( 11 057 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 25 489 45 745
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 2 403 1 728
Інші доходи 2240  -  -

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 55 ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 207 ) ( 331 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 27 630 47 142
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (5 158) (8 665)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 22 472 38 477
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 22 472 38 477

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 402 082 481 936
Витрати на оплату праці 2505 79 578 78 936
Відрахування на соціальні заходи 2510 15 684 15 812
Амортизація 2515 25 475 14 766
Інші операційні витрати 2520 61 799 49 274
Разом 2550 584 618 640 724

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2448194 2448194
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2448194 2448194
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 9.17901 15.71648
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615 9.17901 15.71648
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

      Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК"  за ЄДРПОУ 00382208
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2018 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 658 781 749 129
Повернення податків і зборів 3005 17 929 24 141
у тому числі податку на додану вартість 3006 16 949 24 141
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 502 130
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 2 403 1 728
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040 263 141
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 6 091 3 532
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 537 780 ) ( 598 673 )
Праці 3105 ( 64 576 ) ( 62 626 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 17 064 ) ( 15 435 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 28 254 ) ( 24 702 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 8 451 ) ( 4 949 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 2 458 ) ( 1 694 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 17 345 ) ( 18 059 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13 086 ) ( 8 685 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
 -

) (
 -

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 3 641 ) ( 2 186 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 21 568 66 494

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205 626 128
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 23 027 ) ( 54 298 )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -22 401 -54 170

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 ( 117 ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 ( 109 ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -226  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1 059 12 324
Залишок коштів на початок року 3405 46 538 32 880
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (2 165) 1 334
Залишок коштів на кінець року 3415 43 314 46 538

Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК" за ЄДРПОУ 00382208

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2018 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 31 827 2 733 4 817 8 543 289 902  -  - 337 822

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 31 827 2 733 4 817 8 543 289 902  -  - 337 822

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 22 472  -  - 22 472

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  -  -  -  -  -  -  -  -

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  -  -  -  -  -

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  - (20)  -  -  -  - (20)

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  -  - (20)  - 22 472  -  - 22 452

 Залишок на кінець
 року 4300 31 827 2 733 4 797 8 543 312 374  -  - 360 274

Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна
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1. ПрАТ «Домінік» та його діяльність 

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності за 2018 фінансовий рік для Приватного акціонерного товариства 

«Домінік» (далі - Компанія) та його дочірніх компаній (далі разом - Група). 

Компанія є приватним акціонерним товариством, яке створене та веде господарську 

діяльність у відповідності до законодавства України. На 31 грудня 2018 р. статутний 

капітал Компанії становив 31 826 522 грн. і його було поділено на 2 448 194 простих 

іменних акцій номінальною вартістю 13,00 грн. кожна. Статутний капітал було повністю 

сплачено акціонерами. Компанія зареєстрована в м. Полтава (Полтавська область) за 

адресою: вул. Маршала Бірюзова, будинок 2. Виробничі потужності Групи переважно 

розташовані у Полтаві, Україна. Продукція Групи реалізується на внутрішньому ринку 

через оптових дистриб'юторів та мережу точок роздрібної торгівлі або експортується. 

Основним видом діяльності Групи є виробництво та реалізація кондитерських виробів.  

Станом на 31 грудня Компанія володіла наступними долями участі в дочірніх 

підприємствах, які знаходились в Україні. 

Нижче перелічені основні дочірні компанії: 

Назва Частка власності Вид діяльності Країна 

ТОВ «ТД «Домінік-

Полтава» 

100 % Продаж кондитерських виробів Україна 

ТОВ «ТД «Домінік» 

м. Дніпро 

80 % Продаж кондитерських виробів Україна 

ТОВ «ТД «Домінік-

Київ» 

80 % Продаж кондитерських виробів Україна 

 

2. Умови, в яких працює Група 

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

демонструвати деякі особливості, притаманні перехідній економіці. Такі особливості 

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

відносно високим рівнем інфляції та наявністю валютного контролю, що не дозволяє 

національній валюті бути ліквідним засобом платежу за межами України. Стабільність 

економіки України в значній мірі залежатиме від політики та дій уряду, спрямованих на 

реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. 

Внаслідок цього діяльності в Україні властиві ризики, яких не існує в умовах більш 

розвинених ринків. 

Українська економіка схильна до впливу ринкового спаду і зниження темпів розвитку 

світової економіки. Світова фінансова криза, нестабільна політична ситуація в Україні та 

війна на сході країни призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 

нестабільності на ринках капіталу, істотного погіршення ліквідності в банківському 

секторі та посилення умов кредитування всередині України. Незважаючи на стабілізаційні 

заходи, що вживаються Урядом України з метою підтримки банківського сектора і 
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забезпечення ліквідності українських банків і компаній, існує невизначеність щодо 

можливості доступу до джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його 

контрагентів, що може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та економічні 

перспективи Товариства. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє 

різні тлумачення та часто  змінюється. 

3. Основні принципи облікової політики 

Ця консолідована фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ) за принципом історичної вартості із коригуваннями на 

переоцінку основних засобів. Нижче наведено основні положення облікової політики, що 

використовувалися під час підготовки цієї консолідованої фінансової звітності. Ці 

принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності. 

Підготовка фінансової звітності вимагає застосування певних бухгалтерських оцінок. 

Вона також вимагає, щоб при застосуванні облікової політики Групи її керівництво 

застосовувало власні професійні судження.  

Застосовувана облікова політика  відповідала тій, що  була використана Компанією в 

попередньому фінансовому році, за винятком таких нових і переглянутих МСФЗ, які 

стали обов'язковими до застосування у звітних періодах, які почалися після 1 січня 2018 

р.: 

- МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 

- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Основною метою МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» є встановлення 

принципів, які суб’єкт господарювання повинен застосовувати, щоб повідомляти 

користувачам фінансової звітності корисну інформацію про природу, величину, час та 

невизначеність доходів і грошових потоків, що виникають внаслідок договору з клієнтом. 

Основним принципом цього стандарту є визнання доходу внаслідок передання обіцяних 

товарів або послуг клієнтам в сумі, що відображає компенсацію, на яку суб’єкт 

господарювання очікує мати право в обмін на ці товари або послуги. Стандарт 

запроваджує 5-крокову модель визнання доходу, що включає такі кроки: ідентифікація 

контракту; виявлення зобов’язань щодо виконання; визначення ціни операції; розподіл 

ціни операції на зобов’язання щодо виконання; визнання доходу в момент (або в міру) 

виконання кожного зобов’язання щодо виконання. 

Метою МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» є визначення принципів фінансової 

звітності щодо фінансових активів і фінансових зобов'язань, які забезпечать надання 

користувачам фінансової звітності доречної та корисної інформації, необхідної для 

виконання ними оцінки сум, строків і невизначеності майбутніх грошових потоків 

суб'єкта господарювання. Окрім істотного впливу на фінансові організації також має 

вплив на фінансові показники нефінансових організацій, навіть при наявності лише 

простих фінансових інструментів, таких як дебіторська заборгованість, надані кредити 

(фінансова допомога) та банківські депозити. Має кілька аспектів: 1) класифікація та 

оцінка фінансових активів, у тому числі: боргових активів (дебіторська заборгованість, 

надана поворотна фінансова допомога, банківські депозити, інвестиції в облігації та 

векселі тощо); інвестиції в інструменти капіталу (акції, частки в товариствах з обмеженою 

відповідальністю, паї інвестиційних фондів тощо); 2) знецінення фінансових активів; 3) 

класифікація та оцінка фінансових зобов’язань. 
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Валютою подання цієї фінансової звітності є українська гривня, яка також є 

функціональною валютою кожної компанії Групи. 

Перерахунок іноземної валюти. 

Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку 

України (НБУ), встановленим на дату операції. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у гривні за 

офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) станом на кінець 

кожного звітного періоду. Прибутки і збитки від курсових різниць, що виникають у 

результаті переоцінки активів та зобов'язань у гривні, відображаються у складі прибутку 

чи збитку як інші доходи/(витрати) або фінансові доходи та фінансові витрати. 

Основні курси обміну валют, які використовувалися при підготовці даної фінансової 

звітності, представлені наступним чином: 

Валюта 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

UAH/ USD 27,6883 28,0672 

UAN/EUR 31,7171 33,4954 

Припущення про безперервність діяльності.  

Товариство є безперервно діючим і залишатиметься діючим в осяжному майбутньому. 

Оцінка активів і зобов’язань Товариства здійснюється, виходячи з припущення, що його 

діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому. Фінансова звітність не 

включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не 

могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 

до принципів безперервності діяльності. 

Консолідована фінансова звітність.  

Дочірні компанії - це компанії та інші підприємства, в яких Група володіє, безпосередньо 

або опосередковано, понад половиною голосуючих акцій або іншим чином має змогу 

контролювати їхню фінансову і операційну діяльність для отримання економічних вигод. 

Наявність та вплив потенційних прав голосу, які наразі реалізуються або можуть бути 

трансформовані, враховуються під час визначення можливостей Групи контролювати 

інше підприємство. Дочірні компанії повністю консолідуються, починаючи з дати 

фактичної передачі Групі контролю над ними (дата придбання), і консолідація 

припиняється, починаючи з дати припинення контролю. 

Всі внутрішньо-системні операції, залишки та нереалізовані прибутки за операціями між 

компаніями Групи виключаються при консолідації; нереалізовані збитки також 

виключаються при консолідації, крім випадків, коли витрати не можуть бути 

відшкодовані. Компанія і всі її дочірні компанії застосовують єдину облікову політику, що 

відповідає обліковій політиці Групи. 
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Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Фінансові інструменти обліковуються за 

амортизованою вартістю, як описано нижче. 

Витрати на проведення операції - це притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані із 

придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати - це 

витрати, що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення 

операції включають виплати та комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які 

виступають у якості торгових агентів), консультантам, брокерам та дилерам; збори, які 

сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки та збори, що 

стягуються при перереєстрації права власності. 

Витрати на проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими 

зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на 

зберігання. 

Амортизована вартість - це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента 

мінус погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів - 

мінус будь-яке зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані 

проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому 

визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із використанням методу 

ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні 

витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія 

(у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо 

такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних 

статей звіту про фінансовий стан. 

Класифікація фінансових активів.  

Група класифікує свої фінансові активи як кредити та дебіторську заборгованість. 

Керівництво Компанії визначає класифікацію фінансових активів у момент їх початкового 

визнання. 

Кредити і дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи, що не котируються 

на активному ринку, є фіксованими платежами або такими, що можуть бути визначені, 

крім тих фінансових активів, які Група має намір продати негайно або у короткій 

перспективі. 

Кредити та дебіторська заборгованість виникають тоді, коли Група реалізує продукцію 

або надає грошові кошти безпосередньо дебітору без наміру їх продажу негайно або у 

найближчому майбутньому. Вони включаються у категорію оборотних активів, крім тих із 

них, строк погашення яких перевищує 12 місяців після звітної дати. Ці фінансові активи 

включаються у категорію необоротних активів. У консолідованому звіті про фінансовий 

стан за МСФЗ кредити та дебіторська заборгованість показані у складі дебіторської 

заборгованості за основною діяльністю та іншої дебіторської заборгованості. 
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Класифікація фінансових зобов'язань.  

Фінансові зобов'язання показані у складі кредиторської заборгованості за основною 

діяльністю та іншої кредиторської заборгованості і позикових коштів, з визнанням ефекту 

модифікації, зміни договірних умов зобов’язання, що не призводить до припинення 

визнання зобов’язання у прибутку або збитку в момент модифікації. 

Початкове визнання фінансових інструментів.  

Фінансові інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, 

понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при 

початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнанні 

визнається лише у тому випадку, якщо існує різниця між справедливою вартістю та ціною 

угоди, підтвердженням якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим 

інструментом, що спостерігаються на ринку, або методики оцінки, які у якості базових 

даних використовують лише дані з відкритих ринків. 

Подальша оцінка фінансових інструментів.  

Після початкового визнання фінансові зобов'язання, кредити та дебіторська 

заборгованість Групи оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість 

розраховується із використання методу ефективної процентної ставки, а для фінансових 

активів визначається за вирахуванням збитків від знецінення, якщо такі є. Премії та 

дисконти, в тому числі початкові витрати на проведення операції, включаються до 

балансової вартості відповідного інструмента та амортизуються із використанням 

ефективної процентної ставки інструмента. 

Припинення визнання фінансових активів.  

Група припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на 

отримання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність або (б) Група 

передала права на отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду 

про передачу, і при цьому (і) також передала в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з 

володінням активами, або (іі) Група не передала та не залишила в основному всі ризики та 

вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. Контроль вважається 

збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати актив 

непов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Припинення визнання фінансових зобов'язань. 

Група припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли зобов'язання 

Групи погашені, врегульовані або термін їх дії закінчився. 

Основні засоби. 

Основні засоби обліковані за переоціненою вартістю за мінусом накопиченого зносу. 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх 

виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із 

наступним списанням вартості заміненого компоненту. 
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Станом на кожну звітну дату керівництво оцінює наявність ознак знецінення основних 

засобів. Якщо такі ознаки існують, керівництво розраховує вартість відшкодування, яка 

дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості 

використання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу 

зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення та переоцінки визнається 

у складі інших сукупних доходів у сумі від'ємного залишку, наявного у сумі дооцінки 

цього активу; при цьому у звіті про сукупні доходи визнається лише сума перевищення 

знецінення/переоцінки над сумою дооцінки. Збиток від знецінення, відображений щодо 

будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що 

використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої 

вартості за мінусом витрат на продаж. 

Прибутки та збитки від вибуття активів визначаються шляхом порівняння суми 

надходжень із балансовою вартістю та визнаються у складі прибутку чи збитку. 

 

Амортизація. 

Амортизація на незавершене будівництво не нараховується. Амортизація інших об'єктів 

основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного зменшення 

первісної або переоціненої вартості до ліквідаційної вартості протягом залишкового 

строку їх експлуатації за наступними нормами: 

Залишкові строки експлуатації, років 

Будівлі та споруди 13-20 

Транспорті засоби 1-5 

Виробниче та інше обладнання 1-5 

Пристосування та офісне обладнання 1-5 

 

Ліквідаційна вартість активу - це оціночна сума, яку Компанія отримала б у теперішній 

момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та 

строк експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив 

матиме наприкінці строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активу дорівнює 

нулю, якщо Компанія має намір використовувати актив до кінця фізичного строку його 

експлуатації. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання 

переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. У випадку 

знецінення основних засобів їхня балансова вартість зменшується до вартості 

використання або до справедливої вартості мінус витрати на продаж, залежно від того, яка 

з них більша. 
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Інвестиційна нерухомість. 

Інвестиційна нерухомість - це майно, яким Група володіє для отримання доходу від здачі 

його в оренду або для підвищення вартості капіталу, або для обох цих цілей, і яке сама 

Група не займає. Інвестиційна нерухомість включає активи у процесі будівництва для їх 

використання у майбутньому в якості інвестиційної нерухомості. 

Інвестиційна нерухомість обліковується за первісною вартістю, що включає витрати на 

проведення операції, в зв’язку з неможливістю достовірно визначити справедливу вартість 

інвестиційної нерухомості на дату балансу, а саме:  відсутністю на активному ринку 

поточних цін щодо об'єктів нерухомості й інформації про порівнянні правочини; 

нестабільністю ринкового попиту; зниження купівельної платоспроможності тощо.  

Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які 

видатки, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені видатки 

охоплюють, наприклад, гонорари за надання професійних юридичних послуг, податки, 

пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. Собівартість 

інвестиційної нерухомості не збільшується на суму: 

а) витрат, пов'язаних із введенням її в дію (якщо вони не є необхідними для 

приведення нерухомості до робочого стану відповідно до намірів управлінського 

персоналу); 

б) операційних збитків, понесених до того, як інвестиційна нерухомість досягає 

запланованого рівня експлуатації, або 

в) наднормативних сум відходів матеріалів, оплати праці або інших ресурсів, 

витрачених під час будівництва або поліпшення цієї нерухомості. 

Якщо оплату за інвестиційну нерухомість відстрочено, її собівартістю є грошовий 

еквівалент ціни. Різниця між цією сумою та загальною сумою платежів визнається як 

витрати на відсотки за період надання кредиту. 

Інвестиційна нерухомість, яка знаходиться на етапі забудови або реконструкції для її 

подальшого використання в якості інвестиційної нерухомості, також оцінюється за 

первісною вартістю. 

Подальші витрати капіталізуються у балансовій вартості активу лише в разі, коли 

ймовірно, що Група отримає від цього активу майбутні економічні вигоди, пов'язані з 

цими витратами, а його вартість можна достовірно оцінити. Всі інші витрати на ремонт та 

обслуговування визнаються в момент їх виникнення. 

Оперативна оренда. 

У випадках, коли Група виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та 

вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Групі, загальна 

сума орендних платежів включається до складу прибутку чи збитку за рік рівними 

частинами протягом строку оренди. Строк оренди - це строк дії укладеного орендарем 

договору про нескасовувану оренду активу, а також будь-який подальший строк після 

закінчення строку дії договору, протягом якого орендар може, на свій власний розсуд, 



8 
 

продовжувати оренду цього активу, здійснюючи чи не здійснюючи орендні платежі, тоді 

як у момент початку оренди існує об'єктивна впевненість у тому, що орендар має намір 

реалізувати своє право оренди. 

Зобов'язання за фінансовим лізингом. 

Коли Група є одержувачем лізингу, і, в основному, всі ризики і вигоди, пов'язані з 

володінням, передаються Групі, активи, одержані в лізинг, капіталізуються у складі 

основних засобів з дати початку лізингу за нижчою зі справедливої вартості отриманих в 

лізинг активів і поточної вартості мінімальних лізингових платежів. Кожний лізинговий 

платіж частково відноситься на погашення зобов'язання і частково - на фінансові витрати 

з метою забезпечення постійної процентної ставки на суму залишку заборгованості за 

фінансовим лізингом. Відповідні зобов'язання за лізингом за вирахуванням майбутніх 

фінансових витрат включаються до складу позикових коштів. Процентні витрати 

відносяться на прибуток чи збиток протягом строку лізингу з використанням ефективної 

процентної ставки. Активи, придбані за договором фінансового лізингу, амортизуються 

протягом строку їх корисного використання або коротшого строку лізингу, якщо Група не 

має достатньої впевненості в тому, що вона отримає право власності на цей актив на 

момент закінчення лізингу. 

Товарно-матеріальні запаси. 

Товарно-матеріальні запаси обліковуються за первісною вартістю або чистою вартістю 

реалізації залежно від того, яка з цих сум менша. Вартість запасів визначається за методом 

ФІФО. Вартість готової продукції та незавершеного виробництва включає вартість 

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

накладні витрати, розподілені на підставі нормальної виробничої потужності, але не 

включає витрат за позиковими коштами. Чиста вартість реалізації - це розрахункова ціна 

реалізації у ході нормального ведення бізнесу за вирахуванням оціночних витрат на 

доведення запасів до завершеного стану та витрат на збут. 

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. 

Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 

спочатку обліковується за справедливою вартістю, а в подальшому оцінюється за 

амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки за 

мінусом резервів на знецінення. Очікувані кредитні збитки визнаються у фінансовій 

звітності як резерв,  тобто збитки від знецінення, яке може статися в майбутньому, навіть 

з мінімальною ймовірністю. Кредитний збиток – різниця між передбаченими договором 

грошовими потоками, що належать організації, і грошовими потоками, які вона очікує 

отримати. Резерв під кредитні збитки створюється з моменту первісного визнання активу. 

Якщо фактор часу істотний, то очікувані грошові потоки дисконтуються за первісною 

ефективною ставкою процента. Під порядок знецінення підпадають: видані позики; 

дебіторська заборгованість (торговельна); дебіторська заборгованість з фінансової оренди; 

інвестиції у боргові цінні папери (що утримуються для отримання грошових потоків у 

рахунок погашення основної суми боргу та процентів); інвестиції у боргові цінні папери 

(що утримуються для отримання грошових потоків у рахунок погашення основної суми 

боргу, процентів, а також від їх продажу). Під порядок знецінення не підпадають:  
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фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток і збиток;  

інвестиції у часткові інструменти, що обліковуються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід.  

Оціночний резерв під очікувані кредитні збитки створюється за рахунок прибутків і 

збитків і зменшує балансову вартість фінансового активу у звіті про фінансовий стан. У 

звіті про фінансовий стан такий резерв визнається у складі активів, зменшуючи тим самим 

балансову вартість фінансового активу. 

Передоплати. 

Передоплати обліковуються за первісною вартістю. Передоплати відносяться до категорії 

довгострокових, якщо товари чи послуги, за які було видано передоплати, будуть 

отримані через один рік або пізніше, або якщо передоплати стосуються активу, який при 

початковому визнанні буде віднесений до категорії необоротних активів. Передоплати, 

видані з метою придбання активу, включаються до складу його балансової вартості після 

того, як Група отримала контроль над цим активом і якщо існує ймовірність того, що 

Група отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з таким активом. Інші передоплати 

списуються на прибуток чи збиток після отримання товарів або послуг, за які вони були 

здійснені. Якщо існує свідчення того, що активи, товари чи послуги, за які була здійснена 

передоплата, не будуть отримані, балансова вартість передоплати зменшується належним 

чином, і відповідний збиток від знецінення визнається у складі прибутку чи збитку за рік. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, депозити до запитання в 

банках. Грошові кошти, використання яких обмежене, виключаються зі складу грошових 

коштів та їх еквівалентів.  

Акціонерний капітал. 

Прості акції класифіковано як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових 

акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням 

податків. Перевищення справедливої вартості внесених у капітал сум над номінальною 

вартістю випущених акцій обліковується у складі капіталу як емісійний дохід. 

Дивіденди. 

Дивіденди обліковуються у складі зобов'язань та вираховуються з капіталу у тому періоді, 

в якому вони були оголошені та ухвалені. Інформація про будь-які дивіденди, оголошені 

після закінчення звітного періоду, але до ухвалення фінансової звітності до випуску, 

розкривається у примітках до фінансової звітності. 

Позикові кошти. 

Позикові кошти обліковуються за справедливою вартістю.  

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 

заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю визнається, якщо 
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контрагент виконав свої зобов'язання за угодою. Аванси отримані обліковуються у розмірі 

початково одержаних сум. 

Резерви зобов'язань та відрахувань.  

Резерви зобов'язань та відрахувань - це зобов'язання нефінансового характеру із 

невизначеним строком або сумою. Резерви відображаються у фінансовій звітності, коли 

Група має теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання у результаті минулих 

подій і коли існує імовірність того, що для погашення такого зобов'язання потрібне буде 

відволікання ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання 

можна розрахувати з достатнім рівнем точності. 

Виплати працівникам.  

Застосовуються форми та системи оплати праці згідно з положеннями та умовами, 

передбаченими у колективному договорі. За службовими відрядженнями Товариством 

застосовуються передбачені нормативними актами граничні норми добових на службові 

відрядження, гранична величина готівкових розрахунків та ін. Заробітна плата, ЄСВ, 

оплачувані річні відпустки, лікарняні та премії нараховуються у тому році, в якому 

відповідні послуги надавались працівниками Групи. 

Податок на прибуток.  

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства із 

Прибуток із джерелом походження з України та за її межами визначається шляхом 

коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування 

(прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до 

положень ПКУ. 

Податок на додану вартість.  

Податок на додану вартість («ПДВ») стягується за двома ставками: 20% при продажу на 

внутрішньому ринку та імпорті товарів, робіт чи послуг та 0% при експорті товарів та 

супутніх послуг. Аванси клієнтам та від клієнтів показані у цій фінансовій звітності за 

вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде 

здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг. 

Визнання доходів.  

Доходи визнаються внаслідок передання обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що 

відображає компенсацію, на яку Група очікує мати право в обмін на ці товари або 

послуги. Доходи від реалізації відображено без ПДВ та знижок. 

Група визнає доходи, якщо їх суму можна визначити з достатнім рівнем точності, існує 

ймовірність отримання Групою майбутніх економічних вигід і дотримано конкретних 

критеріїв по кожному напрямку діяльності Групи. Сума доходу вважається такою, що не 

підлягає достовірній оцінці до тих пір, доки не будуть врегульовані всі умовні 

зобов'язання, пов'язані з реалізацією. Оцінки доходів Групи базуються на результатах 
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минулих періодів з урахуванням категорій покупців, видів операцій та специфіки кожної 

угоди. 

Компанія виробляє кондитерську продукцію для її реалізації в Україні та на міжнародних 

ринках. Доходи від продажу кондитерських виробів та супутніх товарів, незалежно від 

того, чи вироблені вони Групою або придбані у інших сторін, визнаються у момент 

передачі ризиків та вигод від володіння товарами. Зазвичай, це відбувається у момент 

відвантаження товару. 

Продажі обліковуються на основі цін, вказаних у специфікаціях до договорів купівлі-

продажу. Ціни продажу зазначаються окремо для кожної специфікації. 

Визнання витрат.  

Витрати обліковуються за методом нарахування. Собівартість реалізованої продукції 

переважно включає ціну закупки сировини, витрати на утримання персоналу, витрати на 

амортизацію основних засобів, витрати на енергоносії та інші відповідні витрати. 

Фінансові витрати.  

Фінансові витрати включають процентні витрати за позиковими коштами, збитки від 

виникнення фінансових інструментів, збитки від курсової різниці за позиковими коштами 

та процентні витрати за зобов'язаннями з пенсійного забезпечення. 

Фінансові доходи.  

Фінансові доходи включають умовний процентний дохід від фінансових активів. 

 

4. Основні бухгалтерські оцінки та судження при застосуванні облікової політики 

Група використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, які визнаються у 

фінансовій звітності та на балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного 

фінансового року. Розрахунки та судження постійно оцінюються та базуються на 

попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо 

майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. Крім суджень, які 

передбачають облікові оцінки, керівництво Групи також використовує професійні 

судження при застосуванні облікової політики. Професійні судження, які чинять найбільш 

суттєвий вплив на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та оцінки, 

результатом яких можуть бути значні коригування балансової вартості активів та 

зобов'язань протягом наступного фінансового року, включають: 

Податкове законодавство.  

Податкове, валютне та митне законодавство України продовжує розвиватись. Суперечливі 

положення мають різне тлумачення. Хоча керівництво вважає, що його тлумачення є 

доречним та обґрунтованим, не існує жодних гарантій того, що податкові органи його не 

оскаржать. 
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Імовірність відшкодування ПДВ. Значна частка продажів Групи - це експортні продажі за 

межі України. У результаті, Група платить більшу суму податку на додану вартість (ПДВ), 

ніж вона відшкодовує, отже, має позицію з ПДВ до відшкодування в Україні.  

Строк корисного використання основних засобів 

Об'єкти основних засобів, що належать компанії, амортизуються з використанням 

прямолінійного методу протягом усього строку їх корисного використання, який 

розраховується відповідно до бізнес-планів та операційних розрахунків керівництва щодо 

цих активів. 

На оцінку строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів 

впливають ступінь експлуатації активів, технології їх обслуговування, зміни в 

законодавстві, непередбачені операційні обставини. Керівництво періодично перевіряє 

правильність застосовуваних строків корисного використання активів. Даний аналіз 

проводиться виходячи з поточного технічного стану активів і очікуваного періоду, 

протягом якого вони будуть приносити економічні вигоди. 

Будь-який з вищевказаних факторів може вплинути на майбутні норми амортизації, а 

також балансову і ліквідаційну вартість основних засобів. 

Запаси 

На дату складання звітності компанія оцінює необхідність зменшення балансової вартості 

запасів до їх чистої реалізаційної вартості. Оцінка суми знецінення проводиться на основі 

аналізу ринкових цін подібних запасів, що існують на дату звіту та опублікованих в 

офіційних джерелах. Такі оцінки можуть мати значний вплив на балансову вартість 

запасів. 

Також, на кожну звітну дату, компанія оцінює товарно-матеріальні запаси на наявність 

надлишків і старіння запасів. 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість показується у звітності за чистою можливою ціною реалізації 

за вирахуванням резерву по сумнівних боргах. Резерви на покриття збитків 

розраховуються щодо торговельної дебіторської заборгованості відповідно до строків 

утворення заборгованості та прострочення платежів. При розрахунку можливе врахування 

не лише історичних, а й прогнозних даних. До даних резервування, розрахованих на 

історичних даних, застосовуються додаткові коригування для відображення очікуваних 

змін в якості погашення дебіторської заборгованості. 

 Знецінення активів 

Для оцінки зменшення корисності активів передбачено три етапи:  при первісному 

визнанні та за відсутності суттєвого зростання кредитного ризику, резерв під збитки 

розраховується як очікувані кредитні збитки в межі строку до погашення активу; при 

суттєвому зростанні кредитного ризику, резерв під збитки розраховується як очікувані 

кредитні збитки за весь залишковий строк дії активу; при настанні об’єктивних ознак 
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знецінення, резерв під збитки продовжує розраховуватися як очікувані кредитні збитки за 

весь залишковий строк дії активу, але при цьому відсотки починають нараховуватися на 

чисту балансову вартість активу після вирахування резерву, в той час, як на перших двох 

етапах відсотки нараховуються на валову балансову вартість без врахування резерву. 

Суми очікуваних збитків оцінюється як розрахунок очікуваних грошових потоків для 

кількох сценаріїв можливого погашення активу та зважування їх результатів ймовірності. 

Для активів без ознак знецінення – це повне погашення без збитків, з врахуванням часу до 

повного списання активу. 

Судові розгляди 

Керівництво висуває суттєві припущення при оцінці і відображенні запасів і ризику 

схильності впливу умовних зобов'язань, пов'язаних з поточними судовими розглядами та 

іншими неврегульованими позовами, а також іншими умовними зобов'язаннями. При 

оцінці ймовірності задоволення позову проти компанії або виникненні матеріальних 

зобов'язань, а також при визначенні вірогідних сум остаточних розрахунків або 

зобов'язань необхідні судження керівництва. Через невизначеність, властиву процесу 

оцінки, фактичні витрати можуть відрізнятися від початкових розрахунків. Такі попередні 

оцінки можуть змінюватися в міру надходження нової інформації, отриманої від 

внутрішніх фахівців компанії, якщо такі є, або від третіх сторін, таких, як 

адвокати. Перегляд таких оцінок може мати значний вплив на майбутні результати 

операційної діяльності. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Компанії складаються з програмного забезпечення та прав 

користування 

 Авторські та 

суміжні з 

ними права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Разом 

Первісна 

вартість 

1813 0 1813 

Накопичена 

амортизація 

1274 0 1274 

 

Основні засоби 

 на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Первісна вартість 304 773 288 028 

Знос 156 679 134 175 
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Інвестиційна нерухомість 

Товариство надає в оренду третім особам деякі приміщення, які раніше 

використовувалось в основній діяльності. У зв’язку з цим ці активи були рекласифіковані 

з основних засобів в інвестиційну нерухомість. Балансова вартість інвестиційної 

нерухомості станом на 31.12.2018 року склала 2 136 тис.грн 

Запаси 

Облік та відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється згідно МСБО 2. 

 Запаси обліковуються за однорідними групами: 

- товари 
- виробничі матеріали 
- незавершене виробництво 
- готова продукція. 

 
Собівартість придбаних у третіх осіб запасів складає вартість придбання та інших витрат, 

безпосередньо пов’язаних з їх придбанням. 

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: собівартості 

або чистої вартості реалізації. 

  на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Виробничі запаси 77 275 62 877 

Незавершене виробництво 1 918 2 665 

Готова продукція 35 678 13 238 

Товари 335 448 

 

Поточна дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується на протязі 

поточного року або операційного циклу). Початкове визнання дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю переданих активів. У фінансовій звітності 

короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється та відображається за чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської заборгованості оцінюється з 

урахуванням наданих знижок, повернень товарів або безнадійної заборгованості. 

  на 31.12.2018 на 31.12.2017 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги  

72 047 80 652 
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Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти на 31.12.2018 на 31.12.2017 

В національній валюті 40 821 31 755 

В іноземній валюті 2 493 14 783 

 Разом 43 314 46 538 

Грошові кошти Компанії включають грошові кошти в банках, готівкові кошти в касі, 

грошові документи та еквіваленти грошових коштів, які не обмежені в користуванні.  

Зобов’язання та резерви. 

Облік та визнання зобов’язань і резервів в Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37. 

Зобов’язання класифікуються на довгострокові (строк погашення більш ніж 12 місяців) та 

поточні (строк погашення до 12 місяців). Поточна кредиторська заборгованість 

враховується та відображається в Балансі по первісній вартості, яка дорівнює 

справедливій вартості отриманих активів або послуг. Резерви визнаються, якщо Компанія 

в результаті події в минулому має юридичні або фактичні зобов’язання, для врегулювання 

яких з більшою ступеню вірогідністю знадобиться відтік ресурсів, які можна оцінити з 

достатньою надійністю. Компанія визнає в якості резервів - резерв відпусток,  виходячи з 

фонду оплати праці і розрахункового оціночного коефіцієнта. 

Власний капітал. 

Статутний капітал враховує в себе внески учасників (акціонерів). Компанією створено 

резервний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку відповідно до чинного 

законодавства України та установчих документів. У складі власного капіталу знаходиться 

резерв дооцінки основних засобів. Нерозподілений прибуток відображає прибуток 

Компанії з початку діяльності по звітну дату. 

Статутний капітал 

 31 грудня 2018 31 грудня 2017 

Найменування % Сума % Сума 

Юридична особа 29,49  9386  29,49  9386  

Юридична особа 29,49 9386 29,49 9386 

Юридична особа 17,29 5502 17,29 5502 

Юридична особа 16,23 5164 16,23 5164 

Інші акціонери (доля володіння кожного 

менше 10%) 
7,5 2389 7,5 2389 

Всього 100  31827 100  31827 
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Позикові кошти 

Станом на 31.12.2018 року позикові кошти відсутні.  

Група не хеджує свої зобов’язання в іноземній валюті та ризики зміни процентної ставки. 

 

Довгострокові зобов’язання 

У момент отримання активу за договором фінансового лізингу підприємством визнано на 

балансі одночасно актив і довгострокове зобов'язання з фінансової оренди (лізингу) в сумі 

3803 тис. грн. Для розрахунку процентних витрат за період та визначення поточної 

частини лізингових платежів складено графік розрахунків. За 2018 рік нараховано 55 тис. 

грн. фінансових витрат та 55 тис. грн. компенсації вартості об'єкту. Сума довгострокових 

зобов'язань станом на 31.12.2018 р. становить 2384 тис. грн., сума поточної заборгованості 

- 692 тис. грн. 

 

Поточна кредиторська заборгованість  

Найменування 
31 грудня 

2018 

31 грудня 

2017 
 

За довгостроковими зобов’язаннями 692 0  

Кредиторська заборгованість за товари (послуги) 23 764 33 868  

З бюджетом 2 332 4 281  

Заборгованість по заробітній платі та пов'язаним 

платежам 
3 553 4 766  

Разом 30 341 42 915  

 

Примітки до звіту про фінансові результати 

Дохід 

 

За рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2018 року 

За рік, що 

закінчився 

31 грудня 

2017 року 

Виручка від реалізації продукції  640 891 747 766 

Податок на додану вартість та інші  обов’язкові 

відрахуваня 
(74 940) (86 365) 

Дохід  565 951 661 401 
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Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи  за 2018 рік за 2017 рік 

Операційна оренда активів 1015 989 

Операційна курсова різниця 5955 5829 

Реалізація інших оборотних активів 51 0 

Штрафи, пені неустойки 0 0 

Інші операційні доходи 2138 2882 

Разом 9159 9700 

 

Інші операційні витрати 

Інші операційні витрати за 2018 рік за 2017 рік 

Операційна оренда активів 0 0 

Операційна курсова різниця 8116 4496 

Реалізація інших оборотних активів 0 0 

Штрафи, пені неустойки 653 759 

Списання сумнівних боргів 6291 1086 

Інші операційні витрати 5564 4716 

 Разом 20624 11057 

 

 

Адміністративні витрати 

  За 2018 р. За 2017 р. 

Амортизація 1726 1360 

Заробітна плата 10527 12089 

Нарахування на заробітну плату 2053 2857 

ТМЦ 1833 694 

Енергоресурси 3227 1537 

Послуги зв'язку 230 195 

Послуги охорони 3109 2283 
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Послуги банків 431 402 

Витрати на відрядження 1081 1129 

Податки 1045 2640 

Ремонт основних засобів 831 752 

Аудиторські послуги 721 2706 

Інші витрати 1547 3450 

Разом 28361 32094 

 

Витрати на збут 

 

  За 2018 р. За 2017 р. 

Амортизація 837 564 

Заробітна плата 8361 6934 

Нарахування на заробітну плату 1661 1685 

Енергоресурси 1268 1479 

ТМЦ 995 1297 

Податки 253 243 

Витрати на відрядження 201 204 

Ремонт основних засобів 887 0 

Паливо 2750 2584 

Транспортні послуги 23713 18034 

Меркетингові послуги 1025 1965 

Витрати на утримання магазинів 252 484 

Інші витрати 4065 7823 

Разом 46268 43296 
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Звіт про рух грошових коштів 

 

Звіт про рух грошових коштів за 2018 р. складено за прямим методом, згідно з яким 

розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 

валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Чистий рух коштів за звітний період 

як сума чистих рухів грошових коштів від трьох видів діяльності, становив - 1059 тис. грн. 

На залишок грошових коштів у 2018 р. вплинула зміна валютних курсів при перерахунку 

іноземної валюти протягом звітного періоду у загальній сумі - 2165 тис. грн. 

 

Розкриття іншої інформації 

 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 

більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 

економічному середовищі, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові 

податки, штрафи та пені. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому 

фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть 

переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість 

чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок 

впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких 

заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, 

ринковий ризик та ризик ліквідності. Загальну відповідальність за створення структури 

управління ризиками та здійснення нагляду над нею несе керівництво Товариства. 

Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку внаслідок невиконання клієнтом 

або контрагентом за договором про фінансовий інструмент свого зобов’язання перед 

підприємством. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебіторською 

заборгованістю клієнтів перед Товариством. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів та їх індивідуальними характеристиками. 

Ринковий ризик полягає в тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси, 

процентні ставки та курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість 

фінансових інструментів Товариства. Метою управління ринковими ризиками є 

управління і контроль рівня ринкового ризику в прийнятих межах параметрів при 

оптимізації прибутковості на ризик. 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом 

поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід підприємства до 

управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної 

наявності ліквідності, достатньою для виконання зобов’язань підприємства у міру 

настання терміну їх погашення, не несучи при цьому неприйнятних збитків і без ризику 

нанесення шкоди репутації Підприємства. Підприємство прагне забезпечити постійну 

наявність достатньої кількості коштів для здійснення планових операційних витрат. 
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Управління капіталом. 

 

Політика підприємства передбачає: підтримання стабільного рівня капітал для 

забезпечення довіри з боку учасників ринку, забезпечити належний прибуток учасникам 

Товариства, а також забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності в 

майбутньому. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При 

цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики.  

 

Пов’язані сторони. 

 

 У 2018 році Товариство операцій з пов’язаними сторонами не здійснювало. 

 

Вплив інфляції на монетарні статті 

 

Управлінський персонал прийняв рішення не проводити перерахунок фінансової звітності 

за 2018 рік на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції». 

 

Події після дати балансу 

 

Подій після звітної дати, які вимагають розкриття в даній фінансовій звітності, відповідно 

до міжнародних стандартів або загальноприйнятої практики, не відбувалось. 

 

 

        Голова правління       В.І.Плаксій 

 

        Головний бухгалтер       Н.В.Горбачова 


