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ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ЛИСЕНКО» 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 4169  

ЄДРПОУ 35796588, п/р UA673808050000000002600090729 UAH 

в АТ „Райффайзен Банк Аваль”, м.Київ, МФО 380805 
36020, м.Полтава, вул. Гоголя,12,к.506, тел. +38050 558 28 71 

 

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Адресат 

- Акціонери та керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ДОМІНІК» (скорочено ПрАТ «ДОМІНІК»); 

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

 

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка  

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДОМІНІК» (скорочено ПрАТ «ДОМІНІК») (ЄДРПОУ 00382208, 

місцезнаходження: вул. Маршала Бірюзова, буд. 2, м. Полтава, Полтавська обл., 

36009, надалі – Товариство в усіх відмінках), що складається з: 

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2019 року (Форма №1);  

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за  2019 рік 

(Форма №2); 

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма 

№3); 

- Звіту про власний капітал за  2019 рік (Форма №4);  

- Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

ПрАТ «ДОМІНІК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності,  включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої 

пояснювальної інформації. 

 

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

усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПрАТ «ДОМІНІК» на 31 грудня 2019 року, 

та його 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 Товариства 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, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту  фінансової звітності за поточний період. Ці 

питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 

при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо 

цих питань.  

Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які 

слід відобразити в нашому звіті. 

Облікові оцінки, в тому числі за справедливою вартістю. Знецінення 

активів 

До ризиків суттєвого викривлення було віднесено застосування управлінським 

персоналом облікових оцінок, в тому числі щодо справедливої вартості. Аудитор 

вважає, що питання облікових оцінок при визначенні вартості фінансових 

інструментів та інших активів і застосування управлінським персоналом при цьому 

оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, відображених 

у звітності, є одним із значущих для аудиту.  

Під час такого визначення аудитором враховувалися зони оціненого 

підвищеного ризику суттєвого викривлення та значні ризики, ідентифіковані 

відповідно до МСА 315, а також значні судження, зроблені управлінським 

персоналом щодо питань у фінансовій звітності, включно з обліковими оцінками, 

ідентифікованими аудитором як такі, що мають високу невизначеність, та вплив на 

аудит важливих подій або операцій, що відбулись протягом періоду. 

Аудитором були проведені процедури оцінювання того, чи є облікові оцінки, 

застосовані управлінським персоналом, обґрунтованими чи викривленими, у 

відповідності до вимог МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових 

оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації». 

Інформація щодо застосовуваних Товариством методів оцінки щодо різних 

груп активів та зобов’язань наведена у Примітках до фінансової звітності за 2019 

рік, які перевірялися аудитором.  

Аудитор привертає увагу до пунктів 4.3. «Судження щодо справедливої 

вартості активів Товариства», 4.4. «Судження щодо змін справедливої вартості 

фінансових активів» та 4.6. «Судження щодо виявлення ознак знецінення активів» 

Примітки 4. «Основні припущення, оцінки та судження» до фінансової звітності», в 

яких розкривається інформація щодо чинників того, як застосування суджень та 

припущень впливають на суми, визнані у фінансовій звітності та оцінка значення 

яких може стати причиною коригувань балансової вартості активів та зобов’язань  в 

наступному фінансовому році. 
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Аудитор вважає, що наведені управлінським персоналом в Примітках до 

фінансової звітності розкриття щодо застосування облікових оцінок, в тому числі по 

справедливій вартості, а також методи, застосовувані Товариством при визначенні 

ознак знецінення активів, є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової 

звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої 

вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

 

Інші питання  

Аудит попередньої фінансової звітності, складеної за МСФЗ, ПрАТ 

«ДОМІНІК» за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був проведений ТОВ «Січень-

Аудит», який 02 квітня 2019 висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової 

звітності. 

 

Інша інформація  

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу 

інформацію. Інша інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є Звітом з 

управління, складеним згідно вимог частини 7 статті 11 Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із 

змінами) (Закон від 16.07.1999 № 996-XIV) та «Методичних рекомендацій зі 

складання звіту про управління», затверджених Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.12.2019 року № 982, а також проектом Регулярної річної інформації, 

що розкривається та подається до НКЦПФР згідно вимог Рішення Національної 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013  N 2826 «Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (із змінами) (надалі - Положення 

№ 2826 від 03.12.2013), включаючи розкриття інформації у відповідності до вимог 

статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року 

№ 3480-IV (із змінами), в тому числі Річний звіт керівництва, який є частиною  

річної інформації про емітента згідно статті 40-1 цього Закону, а також є складовою 

Звіту з управління, що подається разом із фінансовою звітністю згідно Закону від 

16.07.1999 № 996-XIV. 

Регулярна річна інформація, що розкривається та подається до НКЦПФР, 

включає перевірену аудитором фінансову звітність, тому аудитор здійснив 

аудиторські процедури щодо виявлення наявності суттєвих невідповідностей між 

фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що подається 

ПрАТ «ДОМІНІК» на виконання вимог Положення № 2826 від 03.12.2013  у 

відповідності з МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і 

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 має вигляд такої, 

що містить суттєве викривлення. 
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Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої 

до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї 

іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких 

фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього 

контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе 

відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 

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

інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за 

нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

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 відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, 

ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 

процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 

достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 

не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 

підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 

висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
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• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 

персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 

персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 

бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 

висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 

значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо 

ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 

привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 

фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 

модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 

отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності 

включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність 

операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 

відображення. 

  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, 

виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 

твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та 

повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 

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

щодо відповідних застережних заходів. 

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

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 

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

аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо 

законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 

питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не 

слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 

можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА 

НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо: 

 

2.1. відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства 

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється 

згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 

17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал 

акціонерного товариства». 
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Станом на 31.12.2019 року чисті активи товариства 381 471 тис.грн. Ця сума 

більше вартості статутного капіталу  (31 827 тис.грн. ) на  349 644 тис. грн. 

Таким чином, перевищення вартості чистих активів Товариства над 

зареєстрованим розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду – 

31.12.2019 року, становить 349 644 тис.грн., що відповідає вимогам ст.155 ЦКУ 

«Статутний капітал акціонерного товариства».  

 

2.2. виконання значних правочинів 

Згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»  рішення про 

надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається 

наглядовою радою.  

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного 

правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про надання згоди на 

вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням 

наглядової ради.  

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог 

Закону України «Про акціонерні товариства» до здійснення значних правочинів. 

Вартість активів ПрАТ «ДОМІНІК» станом на 31.12.2018 року (на 01.01.2019р.) 

складає 395 826 тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським 

процедурам складає  39 583 тис. грн. 

Товариство у 2019 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні 

товариства» мало договори, які підпадають під визначення значних правочинів. 

Договори та додаткові угоди до існуючих договорів укладалися в основному щодо 

постачання сировини та продажу готової продукції. Всі правочини було 

затверджено рішеннями Наглядової ради Товариства. 

Аудиторами не було виявлено випадків порушення вимог законодавства щодо 

укладання Товариством значних правочинів. 

 

2.3. інформації, передбаченої частиною 2 ст.74 Закону України «Про 

акціонерні товариства» 

Частиною 2 статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, 

що ревізійна комісія (ревізор) Товариства за підсумками перевірки фінансово-

господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року 

готує висновок, в якому міститься інформація про факти порушення законодавства 

під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого 

порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. 

Частиною 4 статті 75 цього Закону встановлено, що:  

«Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених 

законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, 

передбачену частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти та 

достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його 

бухгалтерській звітності». 



7 

 

Наша думка щодо достовірності та повноти фінансової звітності Товариства 

наведена в Першому розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» нашого Звіту 

незалежного аудитора. 

На виконання вимог Закону та МСА аудитором були проведені процедури 

згідно МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту 

фінансової звітності»: здійснено запити управлінському персоналу, ознайомлення з 

актами ревізій і перевірок, переліком судових справ і претензій, порівняння із 

інформацією з  Судового реєстру, спілкування з юристами Товариства. 

Згідно МСА 250: 

- Для законодавчих та нормативних актів, які загальновизнано безпосередньо 

впливають на визначення суттєвих сум і розкриття інформації в фінансовій 

звітності суб’єкта господарювання, наприклад, податкові та пенсійні 

законодавчі та нормативні акти, відповідальністю аудитора є отримання 

достатніх та прийнятних аудиторських доказів стосовно дотримання 

положень цих законодавчих і нормативних актів;  

- Для законодавчих та нормативних актів, які безпосередньо не впливають на 

визначення суттєвих сум і розкриття інформації у фінансовій звітності 

суб’єкта господарювання, але дотримання вимог яких може бути 

фундаментальним для операційних аспектів бізнесу, здатності суб’єкта 

господарювання продовжувати бізнес або уникнути суттєвих штрафних 

санкцій (наприклад, дотримання ліцензійних умов, дотримання 

регуляторних вимог до платоспроможності або дотримання вимог 

природоохоронних нормативних актів); недотримання вимог таких 

законодавчих і нормативних актів може суттєво впливати на фінансову 

звітність, відповідальність аудитора обмежується виконанням конкретних 

аудиторських процедур для ідентифікації недотримання вимог тих 

законодавчих і нормативних актів, які можуть мати суттєвий вплив на 

фінансову звітність.  

В 2019 році проводилася лише одна перевірка додержання вимог митного 

законодавства Товариством контролюючим органом. Наслідки цієї перевірки 

оскаржені Товариством. 

Станом на дату цього Звіту аудитора Висновок ревізійної комісії про 

проведену нею перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства за результатами 2019 фінансового року, аудитором отримано. 

За результатами проведених аудиторських процедур згідно МСА 250, 

аудитором не були виявлені випадки недотримання вимог законодавчих та 

нормативних актів, які можуть мати суттєвий вплив на фінансову звітність, і не були 

виявлені факти порушення законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського 

обліку та подання звітності. 

 

2.4. Думка аудитора щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне 

управління 

Товариство подає до НКЦПФР проміжну і річну Регулярну інформацію про 

емітента у відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами). Річний звіт 
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керівництва включається до річної інформації про емітента згідно статті 40-1 цього 

Закону, в тому числі Звіт про корпоративне управління, який повинен містити: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних 

осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати; 

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, 

застосовувану понад визначені законодавством вимоги. 

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення 

із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий 

емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не 

застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує причини таких дій; 

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та 

загальний опис прийнятих на зборах рішень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 

(за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені 

засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента; 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцій емітента; 

7) інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента; 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

9) повноваження посадових осіб емітента. 

При перевірці проекту Регулярної інформації емітента ПрАТ «ДОМІНІК», 

отриманого до дати цього Звіту аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-4 

статті 40-1 Закону від 23.02.2006 року № 3480-IV, аудитором встановлено, що в 

ПрАТ «ДОМІНІК» відсутній власний кодекс корпоративного управління. Принципи 

корпоративного управління, що застосовуються Товариством своїй діяльності, 

визначені чинним законодавством України та Статутом. Також Товариство як 

правонаступником ПАТ «Полтавакондитер» застосовується «Кодекс корпоративної 

етики та правил ділової поведінки працівників ПАТ «Полтавакондитер», 

затверджений Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Полтавакондитер» в 2012 році 

(Протокол № 21 від 14.08.2012р.). 

Відповідну інформацію про практику корпоративного управління Товариство 

розкриває у складі Річної регулярної інформації, а саме:  інформацію про проведені 

загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах рішень, 

персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 

(дирекції), інформацію про проведені засідання наглядової ради та загальний опис 

прийнятих на них рішень. 

Комітети Наглядовою радою Товариства в 2019 році не створювалися. 
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На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління ПрАТ 

«ДОМІНІК» а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками;  перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцій; інформація про будь-які обмеження прав участі та 

голосування акціонерів на загальних зборах; порядок призначення та звільнення 

посадових осіб та їх повноваження, відображена в усіх суттєвих аспектах у 

відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні 

папери та фондовий ринок»  від 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 

аудитора є сертифікований аудитор: сертифікат аудитора серії А №000656, 

виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.;  реєстраційний номер АПУ 

100052ACCA DipIFR (rus),  Лисенко Ольга Олександрівна. 

 

Підпис від імені аудиторської фірми: 

Директор ТОВ «АФ «ЛИСЕНКО» 
сертифікат аудитора серії А №000656,  

виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.; 

 ACCA DipIFR (rus), реєстраційний номер АПУ 100052. 

 

 

 

 

(підпис) 

 

 

 

Лисенко О.О. 

36020, м. Полтава,  вул. Гоголя, 12, к.506  

21.04.2020 року  
 

      Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування аудиторської 

фірми відповідно до установчих 

документів, якою було здійснено 

аудиторську перевірку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Лисенко» 

Код за ЄДРПОУ 35796588 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів 

та суб’єктів аудиторської діяльності, 

що ведеться Аудиторською палатою 

України (АПУ) 

Номер реєстрації в Розділі 3 і 4 Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 4169  

 

Свідоцтво про відповідність системи 

контролю якості 

№ 0616 видане рішенням АПУ № 327/4 від 

28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 року 

Місцезнаходження 
36007, Полтавська обл., м.Полтава, 

вул.Кучеренка,4,кв.49 

Адреса офісу  36020, м.Полтава, вул.Гоголя, 12,к.506 

Телефон 

e – mail:  

0505582871 

auditlysenko@gmail.com 

Відомості про умови договору на проведення аудиту: 
 

Дата та номер договору на 

проведення аудиту 

Договір  № 3/2020/ОА вiд 14.01.2020р. 

Дата початку та дата закінчення 

проведення аудиту 

14.01.2020 р. – 21.04.2020р. 

 



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

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОМІНІК"  за ЄДРПОУ 00382208
Територiя ПОЛТАВСЬКА  за КОАТУУ 5310136400
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 1 795
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 2019  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 674 546
первісна вартість 1001 1 813 1 813
накопичена амортизація 1002 1 139 1 267

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 148 094 125 186

первісна вартість 1011 304 773 309 898
знос 1012 156 679 184 712

Інвестиційна нерухомість 1015 2 136 2 223
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 3 277 3 762
Знос інвестиційної нерухомості 1017 1 141 1 539

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 70 49
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 150 974 128 004

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 115 206 84 257
Виробничі запаси 1101 77 275 65 515
Незавершене виробництво 1102 1 918 2 293
Готова продукція 1103 35 678 16 199
Товари 1104 335 250
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 72 047 79 736
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135 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 13 404 6 225
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 43 314 117 663
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 244 850 287 881

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 2  -
Баланс 1300 395 826 415 885

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 4 797 4 779
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 8 543 8 543
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 312 374 333 589
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 360 274 381 471

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 1 528
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 1 528

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

довгостроковими зобов'язаннями 1610 692 789
товари, роботи, послуги 1615 23 764 18 984
розрахунками з бюджетом 1620 2 332 4 706
у тому числі з податку на прибуток 1621  -  -
розрахунками зі страхування 1625 187 453
розрахунками з оплати праці 1630 3 366 4 618
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 2 827 3 336
Усього за розділом ІІІ 1695 33 168 32 886

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 395 826 415 885

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) 2020 01 01

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

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2019  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 502 668 565 951
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 2014  -  -
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 409 777 ) ( 454 368 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070  -  -
Валовий:

прибуток 2090 92 891 111 583
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 13 863 9 159
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 ( 29 362 ) ( 28 361 )
Витрати на збут 2150 ( 45 285 ) ( 46 268 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12 249 ) ( 20 624 )

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 19 858 25 489
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220 7 796 2 403
Інші доходи 2240  -  -

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 ( 515 ) ( 55 )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 732 ) ( 207 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 26 407 27 630
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (5 192) (5 158)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 21 215 22 472
  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 21 215 22 472

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 321 722 402 082
Витрати на оплату праці 2505 69 740 79 578
Відрахування на соціальні заходи 2510 13 445 15 684
Амортизація 2515 29 478 25 475
Інші операційні витрати 2520 54 202 61 799
Разом 2550 488 587 584 618

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 8,66557 9,17901
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615 8,66557 9,17901
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

      Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

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

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2019 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 579 927 658 781
Повернення податків і зборів 3005  - 17 929
у тому числі податку на додану вартість 3006  - 16 949
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 323 502
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 7 796 2 403
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040 177 263
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050  -  -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 3 110 6 091
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 322 698 ) ( 537 780 )
Праці 3105 ( 53 999 ) ( 64 576 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 14 345 ) ( 17 064 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 31 207 ) ( 28 254 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 825 ) ( 8 451 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 ( 12 747 ) ( 2 458 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 14 635 ) ( 17 345 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5 892 ) ( 13 086 )
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 ( 82 486 ) ( 3 641 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 80 706 21 568

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  -  -
необоротних активів 3205 8 664 626
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 ( 9 932 ) ( 23 027 )
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 -1 268 -22 401

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 ( 759 ) ( 117 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 ( 488 ) ( 109 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 247 -226
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 78 191 -1 059
Залишок коштів на початок року 3405 43 314 46 538
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (3 842) (2 165)
Залишок коштів на кінець року 3415 117 663 43 314

Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

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

Звіт про власний капітал
за Рік 2019 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 4 797 8 543 312 374  -  - 360 274

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 31 827 2 733 4 797 8 543 312 374  -  - 360 274

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 21 215  -  - 21 215

 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  -  - (18)  -  -  -  - (18)

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

 Разом змін у капіталі 4295  -  - (18)  - 21 215  -  - 21 197

 Залишок на кінець
 року 4300 31 827 2 733 4 779 8 543 333 589  -  - 381 471

Керiвник Плаксій Валерій Ігорович

Головний бухгалтер Горбачова Наталія Валеріївна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

Заява керівництва про відповідальність за підготовку і затвердження фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31.12.2019 року. 

1. Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОМІНІК» (скорочено ПрАТ 

«ДОМІНІК»)  (далі - Товариство) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно 

відображає фінансове становище Товариства станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, 

рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності (далі - МСФЗ).  

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:  

 вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;  

 застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;  

 дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в примітках до 

фінансової звітності Товариства;  

 підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що Товариство 

продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде 

правомірним;  

 облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;  

 облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування 

або розкриття;  

 розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в 

найближчому майбутньому;  

 достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від 

імені керівництва.  

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:  

 розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього 

контролю на Товаристві;  

 ведення  бухгалтерського  обліку відповідно до законодавства;  

 застосування заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства; 

 виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.  

 

Від імені керівництва ПрАТ «ДОМІНІК»:  

 

 

 

                     Голова правління       В.І.Плаксій 

         

 

                     Головний бухгалтер     Н.В.Горбачова 
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1. Інформація про Товариство 

Приватне акціонерне товариство «Домінік» (ПрАТ «Домінік») – далі Товариство. 

Ідентифікаційний код юридичної особи – 00382208 

Зареєстроване 10 грудня 1991 року відповідно до чинного законодавства 

Місцезнаходження юридичної особи: 36009, Україна, Полтавська область, м. Полтава, вул. Маршала 

Бірюзова, 2.  

Види діяльності: 

10.82 - Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; 

10.72 - Виробництво сухарів i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і 

тістечок тривалого зберігання; 

46.36 - Оптова торгівля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами. 

Основним видом діяльності є: виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів (код КВЕД 

10.82). 

Виробничі потужності Товариства розташовані у м. Полтава, Україна.  

Основні види продукції, які виробляє Товариство - шоколад, цукерки, печиво, карамель, вафлі та кондитерська 

глазур. 

Продукція Товариства реалізується на внутрішньому ринку через оптових дистриб'юторів, з якими 

укладаються довгострокові договори, мережу точок роздрібної торгівлі та експортується.  

Основні ринки збуту: Україна, Казахстан, Молдова, Грузія, Монголія, Республіка Азербайджан, 

Румунія,Туркменістан, Литва, Узбекистан, Киргизстан, Латвія, Республіка Беларусь, Афганістан, Республіка 

Таджикистан, Естонія, та інші. 

При роботі з дистриб'юторами враховується територіальна політика (за дистриб'ютором закріплений регіон по 

реалізації кондитерських виробів Торгової марки "Домінік" та Торгової марки "Сорочинський ярмарок"), а також 

цінова політика (прописані рекомендовані ціни). 

Спільно з дистриб'юторами проводиться робота по просуванню Торгової марки "Домінік" до кінцевого 

споживача. 

Прямі поставки здійснюються в торгівельні мережі, ТОВ "Фудком", ТОВ "АТБ маркет". Певну долю продажу 

становить реалізація кондитерських виробів через мережу фірмових магазинів ПрАТ "Домінік". 

Активна модернізація обладнання Товариства і встановлення нових технологічних ліній дозволили 

розширити і урізноманітнити асортиментний портфель Товариства. 

Офіційна сторінка в інтернеті: https://dominik.ua/ 

Адреса електронної пошти: secretariat@dominik.ua  

Товариство є приватним акціонерним товариством, яке створене та веде господарську діяльність у 

відповідності до законодавства України. На 31 грудня 2019 р. статутний капітал Товариства 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.  

Станом на 31 грудня 2019 року Товариство володіло наступними долями участі в дочірніх підприємствах, які 

знаходились в Україні: 

Назва 

Частка 

власност

і 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 

Вищий орган управлiння Товариством - загальнi збори акцiонерiв. 

Колегіальний виконавчий орган – Правління. Органи контролю – Наглядова рада та Ревізійна комісія. 

Кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2019 р. складала 795 осіб. 

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв та 

представництв. Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

ПрАТ «Домінік» як правонаступник ПАТ "Полтавакондитер" належить до Асоціації "Укркондпром", який 

знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, вул.М.Житомирська, 3-а. 

Рішенням Загальних зборів учасників Асоціації "Укркондпром" (протокол №8) від 03.03.2011 р. до складу 

учасників Асоціації було включено ПрАТ "Домінік" (ПАТ "Полтавакондитер"). Предметом діяльності Асоціації є 

постійна координація господарської діяльності її учасників без права втручання в їх виробничу, господарську й 

комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень щодо розроблення та впровадження в Україні нормативно-

правового механізму управління процесом виробництва кондитерських виробів, кави, харчоконцентраційної та 

крохмалепатокової продукції та їх реалізації з метою дотримання єдиних вимог до їх безпеки та якості, підтримки і 

створення умов для розвитку вітчизняних виробників кондитерських виробів, харчових концентратів, кави та 

https://dominik.ua/
mailto:secretariat@dominik.ua
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крохмалепатокової продукції на основі інтеграції інтелектуальних, виробничих, фінансових і матеріальних ресурсів 

учасників Асоціації. 

 

 

               2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 

 2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ  

 Ця фінансова звітність Товариства є одночасно консолідованою фінансовою звітністю групи та окремою 

фінансовою звітністю загального призначення ПрАТ «ДОМІНІК» по причині того, що на балансах дочірніх 

підприємств відсутні активи і зобов’язання, а також доходи та витрати. Окрема господарська діяльність дочірніми 

підприємствами групи не ведеться. 

Таким чином, назва «Фінансова звітність Товариства» в цій фінансовій звітності є тотожною  назві 

«Консолідована фінансова звітність групи» і сформована з метою достовірно подання фінансового стану, 

фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства, включаючи його дочірні підприємства, для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), 

в редакції чинній на 31 грудня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 

чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в 

фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, 

які не протирічать вимогам МСФЗ. 

  

 2.2. Нові та змінені МСФЗ. Стандарти, які прийняті, але ще не набули чинності 

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації, 

затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, що набрали чинності на дату випуску фінансової 

звітності Товариства за 2019 рік, в тому числі застосувало МСФЗ  (IFRS) 9  «Фінансові інструменти» (в редакції 

2014 року) та МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (з поправками, випущеними в квітні 2016 року) по 

відношенню до звітних періодів, що починаються з/після 1-го січня 2018 року. 

Ефект застосування нових та переглянутих стандартів: 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами». 

Товариство застосувало МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» ретроспективно з кумулятивним 

ефектом первісного застосування, визнаним на дату первісного застосування. Компанія укладає контракти з 

клієнтами на умовах оплати протягом короткого періоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, 

компанія не має програм лояльності та специфічних гарантій, тому перше застосування МСФЗ 15 суттєво не 

вплинуло на фінансовий стан та фінансові результати Товариства. 

МСФЗ  (IFRS) 9  «Фінансові інструменти»: 

         З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає зміну 

класифікації та підходів до зменшення корисності фінансових інструментів.  

МСФЗ 9 передбачає три класи фінансових активів, до кожного з яких застосовуються свої правила оцінки та 

визнання прибутків та збитків: 

1) за амортизованою вартістю; 

             2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході; 

         3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку або збитку. 

         Розподіл активів за цими класами відбувається при першому застосуванні МСФЗ 9 на 1 січня 2018 року і в 

подальшому при первісному визнанні кожного нового активу. Цей розподіл здійснюється відповідно до двох 

критеріїв: характеристики договірних грошових потоків (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та 

відсотків на неї) та бізнес-моделі, яка застосовується до цих активів (утримуються активи для погашення чи для 

продажу, чи для обох цілей). 

До фінансових активів доступних до продажу, що після первісного визнання обліковуються  за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід, Товариство відносить інвестиції в акції та корпоративні права, 

якщо відсоток володіння менше 20%. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується 

Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю. Товариство має фінансові активи і зобов'язання, що обліковувалися за попередньою 

обліковою політикою відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» за амортизованою 

собівартістю, тому перехід на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти не вплинув на класифікацію і оцінку цих 

фінансових активів і зобов'язань, які продовжують обліковуватися за амортизованою собівартістю. 

До фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, Товариство застосувало вимоги 

МСФЗ 9 щодо знецінення.  
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Поправки МСФЗ (IFRS) 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним 

відшкодуванням», що набрали чинності з 01 січня 2019 року визначають, що згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий 

інструмент може оцінюватися за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід при умові, що передбачені договором грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та відсотків 

на непогашену частину основної суми боргу ( критерій грошових потоків) та інструмент утримується в рамках 

бізнес-моделі, що дозволяє таку класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 пояснюють, що фінансовий актив 

задовольняє критерію «грошових потоків» незалежно від того, яка подія чи обставина призводить до дострокового 

розторгнення договору, а також незалежно від того, яка сторона сплачує або отримує обгрунтоване відшкодування 

за дострокове розторгнення договору. Ці поправки були враховані Товариством, але вони не вплинули на його 

фінансову звітність.  

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» 

-14A, що набрали чинності з 01 січня 2019 року визначають, що організація застосовує  МСФЗ (IFRS) 9 до 

довгострокових вкладень в асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод 

дольової участі, але які, по суті, складають частку чистої інвестиції в асоційовану організацію або спільне 

підприємство ( довгострокові вкладення). Це роз’яснення є важливим, тому що воно пояснює, що до таких 

довгострокових вкладень застосовується модель очікуваних кредитних збитків, визначена в МСФЗ (IFRS) 9. 

В поправках також роз’яснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги збитки, що понесені 

асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення чистої інвестиції, визнані в якості коригувань 

чистої інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство, що виникли в наслідок застосування МСФЗ (IAS) 28 

«Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». 

Ці поправки застосовуються ретроспективно і набирають чинності по відношенню до річних періодів, що 

починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Ці поправки не 

вплинули на фінансову звітність Товариства по причині відсутності таких операцій.  

 

Товариство застосовує МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» з 01 січня 2019 року із використанням повного 

ретроспективного методу застосування, згідно якого вимагається перерахунок раніше представленої фінансової 

звітності. Товариство при переході на МСФЗ 16 використало спрощення практичного характеру, яке дозволяє на 

дату первісного застосування застосовувати стандарт лише до тих договорів, які були визнані як договори оренди. 

Товариство також використовує звільнення від визнання як договорів оренди, термін оренди на дату початку 

оренди яких складає не більше 12-ти місяців і які не містять права на майбутнє придбання активу (короткострокова 

оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість ( оренда активів низької вартості).  

 

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» випущений в травні 2017 року Радою з МСФЗ- новий всеохопний стандарт 

фінансової звітності для страхових контрактів, який розглядає питання визнання та оцінки, представлення та розкриття 

інформації. Він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 

застосовується до всіх видів страхових контрактів не залежно від організації, яка їх випускає, а також до визначених типів гарантій 

та фінансовим інструментам з умовами дискреційної участі. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності по відношенню до звітних 

періодів, що починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому вимагається надання порівняльної інформації. 

Допускається дострокове застосування при умові, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15 на дату 

першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Товариство не має операцій, які підпадають під дію цього МСФЗ. 

 

Концептуальні основи фінансової звітності - що наберуть чинності з 01 січня 2020 року, якими введено 

концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, яка виникає в зв'язку з цим. 

Повернено концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність 

при винесенні суджень в умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на 

достовірне подання інформації. Суб'єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або 

зобов'язана складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний 

ресурс, контрольований організацією в результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може 

принести економічні вигоди. Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в 

результаті минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична 

можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про 

фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. 

Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаного активу або зобов'язання зі звіту про 

фінансовий стан організації.  

Введено дві категорії методів оцінки:  

Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про 

об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події.  

Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову 

інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї 

категорії можуть включати справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість.  

Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі 
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Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. 

За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про 

прибутки і збитки. 

             Керівництво та управлінський персонал Товариства наразі проводять дослідження щодо ефекту 

потенційного впливу на фінансову звітність цієї редакції Концептуальної основи фінансової звітності. 

 

Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - «Внесення змін в програму, скорочення програми або погашення зобов’язань 

по програмі», що набрали чинності з 01 січня 2019 року, не спричинили впливу на фінансову звітність, оскільки 

Товариство не має пенсійних програм, крім державного обов’язкового страхування. 

 

Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А, що набрала чинності з 01 січня 2019 року, 

встановлює, що організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони 

визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо 

дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, 

ніж з розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо 

дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація 

спочатку визнала такі минулі операції або події. Товариство має намір застосувати цю поправку в разі прийняття 

рішення щодо виплати дивідендів. 

 

Товариством оцінено Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил 

нарахування податку на прибуток», що набрало чинності з 01 січня 2019 року, яке розглядає порядок обліку 

податків на прибуток в умовах існування невизначеності по відношенню податкових трактувань, що впливає на 

застосування МСФО (IAS) 12 «Податки на прибуток». Тлумачення не застосовується до податків та зборів, які не 

відносяться до сфери застосування МСФО (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків 

та штрафів, пов’язаних із невизначеними податковими трактовками. Зокрема, Тлумачення розглядає наступні 

питання: 

► Чи розглядає організація невизначені податкові трактовки окремо; 

► Припущення, які організація робить по відношенню до перевірки податкових трактовок податковими 

органами; 

► Як організація визначає оподатковуваний прибуток ( податкові збитки ), податкову базу, невикористані 

податкові збитки та пільги і ставки податку; 

► Як організація розглядає зміни фактів та обставин. 

Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактовку окремо або в 

сукупності з однією або кількома невизначеними податковими трактовками. Необхідно використовувати підхід, 

який дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності. 

Товариство застосовує значні судження при виявленні невизначеності по відношенню до правил 

нарахування податку на прибуток і проаналізувало вплив даного Тлумачення на його фінансову звітність. 

При застосуванні Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 Товариство проаналізувало наявність невизначених 

податкових трактовок і з урахуванням того, що воно виконує вимоги податкового законодавства і, виходячи із 

проведеного аналізу практики його застосування, прийшло до висновку, що прийняття застосованих ним 

податкових трактовок податковими органами, є вірогідним. Дане Тлумачення не здійснило впливу на фінансову 

звітність Товариства. 

 

Товариством було прийняте рішення коментувати лише ті поправки, які мають вплив на його фінансову 

звітність. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 р.р., що набрали чинності з 01 січня 2019 року, такі як 

МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ (IFRS), 11 «Спільна діяльність», МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики», 

МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» щодо податкових наслідків по відношенню до дивідендів. Ці поправки не 

вплинули на фінансову звітність Товариства по причині відсутності в нього операцій, яких стосуються вказані 

поправки. 

Товариство не застосовувало достроково будь які інші МСФЗ, тлумачення та поправки, які були випущені, 

але ще не набрали чинності. Товариство має намір їх використовувати з дати вступу в дію по відношенню до 

операцій, які проводяться в межах його господарської діяльності. Інші поправки та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що діють на дату складання цієї 

фінансової звітності, як було вище вказано, були застосовані, але вони не мали впливу на цю фінансову звітність, 

крім інформації щодо впливу нових стандартів, що розкрита в цьому параграфі. 

  

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня, 

складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

Перерахунок іноземної валюти. 
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Операції в іноземній валюті відображаються за обмінним курсом Національного банку України (НБУ), 

встановленим на дату операції. 

Основні курси обміну валют, які використовувалися при підготовці даної фінансової звітності, представлені 

наступним чином: 

Валюта 31 грудня 2019 31 грудня 2018 

UAH/ USD 23,6862 27,6883 

UAN/EUR 26,422 31,7141 

 

 2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно 

до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. 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. 

За 12 місяців,  що закінчилися 31 грудня 2019 р., оборотні активи Товариства перевищували поточні 

зобов’язання на  254995 тис. грн. Загальна ліквідність Товариства на кінець року складає 8,75 ( при оптимальному 

значенні 1,0-2,0) і зросла за рік на 1,37 ( або майже на 40%). 

Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономності) на 31.12.2019р. дорівнює 0,9 ( при 

оптимальному значенні 0,25-0,5) і зріз за рік на 0,01. Чистий прибуток за два останні роки перевищує 20 млн.грн. 

Ці показники підтверджують здатність товариства продовжувати діяльність на безперервній основі. 

Керівництво Товариства здійснює постійний контроль за господарською діяльністю, що і дозволяє 

оперативно реагувати на будь-які внутрішні та зовнішні загрози і запобігати можливим втратам або їх мінімізувати, 

про що свідчить, зокрема, багаторічна прибуткова діяльність Товариства. 

 

2.5. 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 вигід. 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. Товариство і всі його дочірні компанії застосовують єдину облікову 

політику, що відповідає обліковій політиці Групи. 

 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Дана фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена керівництвом 

Товариства 03.02.2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності після її затвердження до випуску. 

 

2.7.  Звітний період фінансової звітності 

 Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 

січня по 31 грудня 2019 року. 

 

              3. Суттєві положення облікової політики 

 

 3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності 

 Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 

амортизованої собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Оцінка справедливої вартості як фінансових, та і не фінансових активів, здійснюється з використанням методів 

оцінки, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання 

справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у 

звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних 

про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером фінансового інструменту, аналіз дисконтованих 

грошових потоків, або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість 

фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів 

оцінки. 
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3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

               

             3.2.1. Основа формування облікових політик 

 Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 

господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 

висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію 

про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх 

застосування є несуттєвим. 

 Облікова політика Товариства, яка є також обліковою політикою Групи, розроблена та затверджена 

керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» 

та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», 

які набрали чинності з 1 січня 2018 року, та МСФЗ 16 «Оренда», який набрав чинності з 1 січня 2019 року. 

 

 3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

 Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події або 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 

можуть бути доречними. 

 З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Застосування 

МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. 

 Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 

січня 2018 року. МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає нові вимоги до 

класифікації фінансових активів і зобов’язань та зміну класифікації та підходів до зменшення корисності 

фінансових інструментів в порівнянні з МСБО 39, який він замінив. 

МСФЗ 9 передбачає три класи фінансових активів, до кожного з яких застосовуються свої правила оцінки та 

визнання прибутків та збитків: 

1) за амортизованою вартістю; 

2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході; 

         3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку або збитку. 

         Розподіл активів за цими класами відбувається при першому застосуванні МСФЗ 9 на 1 січня 2018 року і в 

подальшому при первісному визнанні кожного нового активу. Цей розподіл здійснюється відповідно до двох 

критеріїв: характеристики договірних грошових потоків (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та 

відсотків на неї) та бізнес-моделі, яка застосовується до цих активів (утримуються активи для погашення чи для 

продажу, чи для обох цілей). 

         Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних 

кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у примітці 3.3.3., а інформація про 

суми, обумовлені очікуваними кредитними збитками наведена у розділі 6 Приміток. 

В 2019 році виправлення помилок минулих періодів не проводилось. 

 

 3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

 Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ . 

 

 3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

 Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у 

прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно 

з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 

адміністративну діяльність. 

 Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється 

із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових 

коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

 

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

 Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ , коли і 

тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

 За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 

виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 місяців). 

 За виключенням торгівельної дебіторської заборгованості, яка не містить значного компоненту фінансування, або по 
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відношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, Товариство первісно оцінює фінансові активи по 

справедливій вартості, збільшеній у разі фінансових активів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток, на суму витрат по угоді.  

          Під час первісного визнання фінансових зобов'язань Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.  

Фінансові активи класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід ( ІСД) і за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

              Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 

собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 

 а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 

 б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

 Товариство визнає для цілей подальшої оцінки такі категорії фінансових активів: 

1) Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю ( боргові інструменти); 

2) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з наступною рекласифікацією 

накопичених прибутків та збитків ( боргові інструменти );  

3) Фінансові активи, класифіковані на розсуд Товариства як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

без наступної рекласифікації накопичених прибутків та збитків при припиненні визнання ( інструменти капіталу );  

4) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 

  

          При припиненні визнання фінансового активу, крім інструментів капіталу, що класифіковані на розсуд Товариства як 

оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без наступної рекласифікації накопичених прибутків та збитків 

при припиненні визнання, повна різниця між: 

 а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 

 б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

 Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання 

договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

 Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 

обліковується за амортизованою собівартістю. 

 Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

 

 3.3.2. Грошові кошти та їхні еквіваленти 

 Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

 Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше 

ніж три місяці з дати придбання. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній 

валюті та в іноземній валюті. 

 Іноземна валюта - це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих Приміток. 

 Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

 Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості. 

 Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 

 Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 

 У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі 

непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності 

ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі 

збитків звітного періоду. 

 

 3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

 До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації, 

депозити, дебіторську заборгованість ( крім торгівельної, що обліковується за МСФЗ 15), у тому числі позики, та 

векселі. 

 Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод 

ефективного відсотка. 

 Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок 

дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в 



9 

 

основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом 

якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, 

в якій здійснюватимуться платежі. 

 Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, 

що дорівнює: 

 - 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав 

значного зростання з моменту первісного визнання; 

 - очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким 

фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

 У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які 

Товариство очікує одержати на свою користь. 

 Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом 

значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми 

очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом 

очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту 

за фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

 Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав 

значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент мас низький 

рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

 У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або 

створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між 

валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, 

дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування 

визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

 Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців  з дати 

фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових 

втрат, в складі поточних фінансових інвестицій. 

 Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення 

фінансового активу: 

 - при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaААА, uaАА, 

uaА, uaВВВ та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків 

розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців - розмір збитку 

складає 0%, від 3-х місяців до 1 року - 1% від суми розміщення, більше 1 року - 2%); 

 - при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, 

що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 

агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми 

вкладу в залежності в розміру ризиків. 

Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель 

розрахунку збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу. 

  

             Дебіторська заборгованість 

Товариство з метою обліку та складання фінансової звітності виділяє види дебіторської заборгованості, які: 

а) Відносяться до фінансових активів: 

торгова дебіторська заборгованість,  

інша дебіторська заборгованість: надані позики та заборгованість, пов’язана із реалізацією товарів, робіт, 

послуг. 

б) не відносяться до фінансових активів: 

Дебіторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими інструментами, а яка 

погашається шляхом отримання немонетарних активів: аванси видані ( в тому числі передплачені витрати),  

дебіторська заборгованість з податків та зборів, з ПДВ до відшкодування, з працівниками, з розрахунків за 

претензіями і відшкодування шкоди (заборгованість не договірного характеру). 

             Торгівельна дебіторська заборгованість, яка не містить значного компоненту фінансування, або по 

відношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною угоди у 

відповідності до МСФЗ 15.  

              Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору 

та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. 

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості ( крім торгівельної ) здійснюється за справедливою вартістю. 
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 Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою 

собівартістю. 

 Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

 3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю 

 До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, а також 

боргові інструменти ( обігації, векселі та інші), що класифіковані як призначені для торгівлі. 

 До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

в іншому сукупному доході, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, що 

класифіковані як доступні для продажу. 

              Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

 Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо цінні папери  мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів 

такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або. за відсутності основного ринку, 

на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому 

Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або. за відсутності 

основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

 При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

 Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої. Товариство 

визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними 

змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою 

діяльність, а також змінами у кон'юнктурі фондового ринку. 

 Справедлива вартість цінних паперів, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, 

очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

            Фінансові активи класифікуються і оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід лише в тому разі, коли договірні умови цього активу забезпечують отримання грошових потоків, які є 

виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми боргу. Така оцінка 

здійснюється Товариством на рівні кожного фінансового інструмента і має назву  SPPI-тесту. 

          Бизнес-модель, що застосовується Товариством для керування фінансовими активами, описує спосіб, яким Товариство 

керує своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи будуть грошові потоки 

наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу фінансових активів, або того і іншого. 

         Товариство призначає довгострокові стратегічні фінансові інвестиції в інструменти капіталу інших емітентів як оцінювані за 

справедливою вартістю через інший сукупний дохід без наступної рекласифікації накопичених прибутків та збитків при 

припиненні визнання.  

         Фінансові інвестиції, які є борговими інструментами ( облігації, векселі), торгова та інша дебіторська заборгованість, видані 

позики, оцінюються після первісного визнання за амортизованою собівартістю за методом ефективного відсотка, і до них 

застосовуються вимоги щодо знецінення. 

       Всі операції з придбання чи продажу фінансових активів, що вимагають поставки у визначений термін, що встановлюється 

законодавством або правилами, що визнані на визначених ринках ( торгівля на звичайних умовах), визнаються на дату укладання 

угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов’язання придбати або продати актив. 

 

 3.3.5. Зобов'язання. 

 Кредиторська заборгованість визнається як фінансове зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти. 

До фінансових зобов’язань відносяться: векселі до сплати; облігації випущені; кредити та позики отримані; 

торгова кредиторська заборгованість та інша кредиторська заборгованість, що виникла внаслідок контракту (угоди). 

До фінансових зобов’язань не відноситься кредиторська заборгованість, погашення якої не передбачається 

фінансовими інструментами: аванси отримані ( погашається шляхом вибуття немонетарних активів), кредиторська 

заборгованість з податків та зборів, з розрахунків по заробітній платі, з іншими кредиторами (заборгованість не 

договірного характеру), створені забезпечення. 

              Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: 

 - Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 - Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом 

щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 
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 Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань. 

Поточні та довгострокові фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю активів, 

які повинні бути передані для погашення цих зобов'язань, збільшену на суму витрат, що безпосередньо відноситься 

до здійснення операції, і у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, яка може дорівнювати вартості 

погашення, якщо вплив дисконтування є не суттєвим. 

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури ( договору або контракту), якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

3.3.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно. 

 

3.3.7. Метод участі в капіталі  

Метод участі в капіталі – це метод обліку, за яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім 

коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток 

чи збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування, а інший сукупний дохід 

інвестора включає його частку в іншому сукупному доході об’єкта інвестування. 

Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване або спільне 

підприємство визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання 

частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або 

збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта 

інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. 

Коригування балансової вартості можуть бути необхідними й при зміні пропорційної частки інвестора в 

об'єкті інвестування, яка виникає від змін в інших сукупних прибутках об'єкта інвестування. Такі зміни включають і 

зміни, що виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частка інвестора в цих 

змінах визнається в іншому сукупному прибутку інвестора. 

 

              3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

 

 3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

 Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у 

процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. 

 Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Після первісного визнання активом, об'єкт 

основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 

збитки від зменшення корисності. 

Відповідно до законодавства України земля, на якій Товариство здійснює свою діяльність, є власністю 

держави, в балансі Товариства не відображується. У подальшому, в разі придбання землі, вона буде відображатися 

у фінансовій звітності за вартістю придбання. 

              Собівартістю об'єктів основних засобів, що надходять на баланс Товариства на протязі року, визнається їх 

первісна вартість, що дорівнює собівартості придбання, визначеною згідно МСБО 16. 

              Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання 

матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по 

заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.  

             Припинення визнання балансової вартості об'єкта основних засобів здійснюється: 

а) після вибуття, або 

б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, включається до 

прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСФЗ 16 не вимагає іншого після продажу з 

подальшою орендою). Прибутки не класифікуються як дохід. 

              Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визнання, обліковуються відповідно 

до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

 

 3.4.2. Подальші витрати. 

 Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, 

ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В 

балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 

визнання активу. 

 

 3.4.3. Амортизація основних засобів. 
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 Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких 

норм 

Класи ОЗ років 

Будівлі та споруди 20 

Машини та обладнання 5 

Транспорті засоби 5 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 

 

Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається спеціально 

призначеною комісією і щорічно переглядається за результатами річної інвентаризації. Строк корисного 

використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, в бухгалтерському обліку встановлюється рівним 

терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).  

Амортизація об'єкту основних засобів нараховується з моменту, коли він стає придатним для використання, 

прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом 

строку їх корисного використання, який по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з 

приймання основних засобів та затверджується Директором Товариства. Цей строк переглядається щорічно за 

результатами річної інвентаризації. 

Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту, коли цей актив знаходиться у місці та у 

стані, необхідному для його використання. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається 

раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку 

класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання активу. Амортизаційні відрахування за кожен 

період визнаються у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання.  

 

 3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 

«Нематеріальні активи». Актив - це ресурс: 

а) контрольований Товариством у результаті минулих подій; та 

б) від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід. 

Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо: 

а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до 

Товариства; та 

б) собівартість активу можна достовірно оцінити. 

              Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають 

матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і використовуються протягом періоду 

більше 1 року для виробництва продукції, послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. 

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами. Клас нематеріальних активів є 

групою активів, подібних за характером та використанням у діяльності Товариства. Окремі класи включають: 

Права користування майном 

Права на знаки для товарів та послуг 

             Права на об’єкти промислової власності 

     Авторські та суміжні з ними права 

     Інші нематеріальні активи 

Зазначені класи поділяються на (об'єднуються у) менші (більші) класи, якщо це приводить до доречнішої 

інформації для користувачів фінансової звітності. 

              Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Собівартість - сума сплачених грошових 

коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час 

його придбання або створення або (якщо прийнятно) сума, що відноситься на цей актив при первісному визнанні 

згідно з конкретними вимогами інших МСФЗ. Собівартість включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з 

доведенням нематеріальних активів до стану, придатного для експлуатації. 

Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: 

а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після 

вирахування торгівельних та інших знижок; 

б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для використання за 

призначенням. 

Після первісного визнання нематеріальний актив обліковується за його собівартістю мінус будь-яка 

накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують вартість нематеріального активу, якщо: 

• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних 
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вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; 

• ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу. 

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку оціненої ефективності 

активу, вони визнаються витратами періоду. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, рівномірно за весь період 

очікуваного строку їх корисного використання, встановленого правовстановлюючими документами. Якщо такий 

термін в документі не встановлено, термін встановлюється спеціально прзначеною комісією при їх зарахуванні на 

облік, виходячи з очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або 

інших факторів. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших 

юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути 

коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого Товариство очікує використовувати цей 

актив. Якщо договірні або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути подовженим, строк 

корисної експлуатації нематеріального активу має включати такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є 

свідчення, які підтверджують можливість поновлення Товариством цього строку без суттєвих витрат. 

Товариством встановлені наступні строки для амортизації нематеріальних активів: 

Групи Строк дії права користування 

група 1 – програмне забезпечення  відповідно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як два роки 

група 2 –інші нематеріальні активи ( право на 

ведення діяльності, використання економічних та інших 

привілеїв тощо) 

відповідно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як два роки та не більш як 

десять років 

         Нарахування амортизації починається з моменту, коли нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, 

необхідному для його використання у спосіб, передбачений комісією. 

Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації 

переглядається постійно діючою інвентаризаційною комісією на кінець кожного фінансового року. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації  не амортизуються. 

 

 3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

 На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума 

очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в 

прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16 і 38. Збиток від 

зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах. Товариство сторнує, якщо 

і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після 

визнання збитку від зменшення корисності знос основних засобів та амортизація нематеріальних активів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 

систематичній основі протягом строку корисного використання. 

 

              3.5. Облікові політики щодо запасів 
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. Товариство 

визнає запасами активи, які: 

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

- перебувають у процесі виробництва для такого продажу; 

- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або 

при наданні послуг. 

Одиницею запасів в цілях бухгалтерського обліку вважати найменування запасів. 

Запаси класифікуються по однорідних групах: 

 сировина і матеріали; 

 запасні частини; 

 паливо; 

 тара і тарні матеріали; 

 матеріали передані у виробництво (  незавершене виробництво); 

 будівельні матеріали; 

 інші матеріали; 

 готова продукція і напівфабрикати; 

 малоцінні швидкозношувані предмети 

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість реалізації. 

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під 

час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. 

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших податків (окрім тих, 

що згодом  відшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на транспортування, навантаження і 



14 

 

розвантаження та інших витрат, безпосередньо  пов’язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. 

Торговельні знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.  

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов’язані з одиницями виробництва. Вони також 

включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих  накладних  витрат, що виникають при 

переробці  матеріалів у готову продукцію.   

Постійні виробничі накладні витрати - це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються порівняно 

незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання будівель і обладнання, а також  

витрати  на  управління  та  адміністративні  витрати. Змінні виробничі накладні витрати - це такі непрямі витрати 

на виробництво, які змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, такі як витрати на 

допоміжні матеріали та непрямі витрати на оплату праці.  

У  періоди  надзвичайно високого рівня виробництва сума постійних накладних витрат, розподілених на 

кожну одиницю виробництва, зменшується  так, щоб запаси не оцінювалися вище  собівартості. 

Інші витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони  були понесені при доставці 

запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан. 

Витрати, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в якому вони понесені, 

є такі:  

а). понаднормові: відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати;  

б). витрати на зберігання, крім  тих  витрат, які зумовлені  виробничим процесом і є необхідними для 

підготовки до наступного етапу виробництва;  

в). адміністративні накладні витрати, не пов’язані з доставкою запасів до їх теперішнього 

місцезнаходження та приведенням у теперішній стан;  

г). витрати на продаж. 

До виробничої собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) включаються: 

 прямі матеріальні витрати; 

 прямі витрати на оплату праці; 

 інші прямі витрати; 

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції 

(робіт, послуг) у періоді їх виникнення. 

Товариство здійснює оцінку вибуття запасів (матеріалів, сировини, палива, комплектуючих виробів) при 

відпуску у  виробництво або іншому вибуттю  за наступними методами: 

- Собівартості перших за часом надходжень запасів (за методом FIFO) – сировини, матеріалів, 

палива та інших запасів;  

- Середньозваженої собівартості  – для готової продукції.  

 Корисні залишки, що утворюються в результаті здійснення ремонту,  поліпшення (модернізації, добудови, 

реконструкції тощо) та ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на склад Товариства за ціною подібних 

запасів.  

 

3.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості 

 

 3.6.1. Визнання інвестиційної нерухомості 

 До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, 

або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання 

орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у 

виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в 

звичайному ході діяльності. 

 Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство 

отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість 

інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

 Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу 

частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському 

обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані 

окремо. 

 

3.6.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості 

 Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 

включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та 

будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, 

наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, 

та інші витрати на операцію. Після первісного визнання активом, об'єкт інвестиційної нерухомості обліковується за 

його собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 
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3.7. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу 

 Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде 

в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, 

утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: 

балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на 

такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до 

справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати. 

  

3.8. Облікові політики щодо оренди 

Визнання, оцінка, представлення та розкриття операцій з оренди здійснюється у відповідності до вимог 

МСФЗ 16 «Оренда». На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою, або чи містить договір 

оренду. Договір є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим 

активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.  

Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою, або чи містить договір оренду, 

лише якщо змінюються умови договору. 

             Товариство не застосовувати вимоги МСФЗ 16 «Оренда» до: 

а) короткострокової оренди; та 

б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним. 

В цьому разі Товариство як орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на 

прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.  

Вибір щодо оренди, для якої базовий актив є малоцінним, може бути здійснений для кожного окремого 

випадку оренди. 

             На дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. На дату 

початку оренди орендар оцінює актив з права користування за собівартістю. 

Собівартість активу з права користування складається з: 

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання; 

б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих стимулів до оренди; 

в)   будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та 

г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового 

активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається 

умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва. Орендар несе зобов’язання 

за такими витратами або до дати початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного 

періоду. 

На дату початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю 

орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі  дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку 

відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то 

орендар застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. 

            Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною 

політикою Товариства щодо подібних активів. 

Після дати початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання, 

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням; 

б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та 

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації 

оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі. 

Процентом за орендним зобов’язанням у кожному періоді протягом строку оренди є сума, яка продукує 

постійну періодичну ставку відсотка за відповідним залишком орендного зобов’язання. Періодична ставка відсотка 

це ставка дисконту, або, якщо це може бути застосовано, - переглянута ставка дисконту. 

Після дати початку оренди Товариство як орендар визнає у прибутку або збитку - окрім випадків, коли ці 

витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, - такі обидві 

складові: 

а) проценти за орендним зобов’язанням; та 

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому 

сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. 

Товариство як Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову 

оренду. 

Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, 

пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає 

в основному всі ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив. 

Чи є оренда фінансовою, чи операційною орендою, залежить від сутності операції, а не від форми договору. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в 
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орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються 

як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду 

Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені 

при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати. 

Зобов'язання за фінансовим лізингом 

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

передаються Товариству, 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. Різниця між сумою мінімальних орендних платежів і вартістю об’єкта фінансового лізингу, за якою його 

було відображено в бухобліку на початку строку фінансової оренди, є фінансовими витратами та відображається в 

бухобліку і звітності лише в сумі, що відноситься до звітного періоду. 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 Товариство не має достатньої впевненості в тому, що воно отримає право 

власності на цей актив на момент закінчення лізингу. 

 

 3.9. Облікові політики щодо податку на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. 

Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з 

використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. 

 Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові 

активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи 

зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

 Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають 

оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому 

оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають 

вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в 

тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб 

дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

 Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися 

в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як 

витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від 

операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 

              Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які 

відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

 

               3.10. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань 

  

               3.10.1. Забезпечення 

 Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання 

вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 

зобов'язання. 

 Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розмір 

відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховуються 

виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку 

на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на 

розрахунок цього показника. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. У 

разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву 

відпусток. 

 

 3.10.2. Виплати працівникам 

 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 

відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 

майбутні виплати відпускних. 

Виплати працівникам включають: 
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а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та тимчасова 

непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після 

закінчення періоду); 

б) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за навчання, виплати з нагоди 

ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки 

прибутку, премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців 

після закінчення періоду або пізніше; 

в) виплати при звільненні. 

 

 3.10.3. Пенсійні зобов'язання 

 Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до 

Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування на суми поточних нарахувань 

заробітної платні. Такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають 

їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня 

  

              3.11. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

 3.11.1. Доходи та витрати 

 Дохід від продажу продукції та/ або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення 

всіх наведених далі умов: 

 а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу; 

 б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов'язані з фінансовим активів; 

 в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 

пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими активами; 

 г) суму доходу можна достовірно оцінити; 

 д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією; 

 та 

 е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 

           Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо 

виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт 

отримує контроль над таким активом. 

 При визначені вартості від надання послуг Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод 

оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, 

завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип обережності для змінної 

вартості винагороди розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця. 

 Результат визначення розміру винагороди з надання послуг оформлюється актом виконаних робіт, в якому 

відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату. 

 Дивіденди та проценти визнаються доходом лише у разі, якщо: 

 - право Товариства на одержання виплат за процентами та дивідендами встановлено; 

- є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з процентами та дивідендами, надійдуть до Товариства; 

- суму процентів та дивідендів можна достовірно оцінити. 

 Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань. 

 Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком 

зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

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

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

 Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

 Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без 

визнання активу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 

 

3.11.2. Витрати за позиками 

 Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина 

собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо 

відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього 

активу. 

  

               3.11.3. Операції з іноземною валютою  
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 Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 

Національного банку України на дату проведення операцій. 

 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 в тому періоді, у якому вони виникають, як інші доходи/(витрати) або фінансові доходи та 

фінансові витрати. 

             Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за 

курсом на дату операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. 

   

 3.11.4.  Капітал 

Товариство визнає статутний капітал у складі власного капіталу, сформований у відповідності зі Статутом 

товариства. Статутний капітал (також – зареєстрований капітал) Товариства сформований за рахунок внесків 

акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи. 

Резервний капітал сформований згідно Статуту Товариства. 

Прибуток Товариства утворюється у відповідності до чинного законодавства України. Прибуток, який 

одержано після розрахунків з бюджетом та по інших обов’язкових платежах, є чистим прибутком Товариства. 

Чистий прибуток може використовуватись Товариством за рішенням Загальних зборів для утворення 

фондів Товариства, виплати дивідендів, залишатися в розпорядженні Товариства або використовуватись іншим 

чином, прямо не забороненим законодавством. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється на 

загальних зборах акціонерів. 

Товариство нараховує дивіденди акціонерам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату лише в тому 

випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 

 

              3.11.5. Прибуток на акцію 

Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію щодо своїх звичайних 

акцій керуючись МСБО 33 «Прибуток на акцію». 

Суми базового прибутку на акцію розраховується шляхом розподілу чистого прибутку за рік, що припадає 

на власників звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу протягом року. 

 

3.11.6. Умовні зобов’язання та активи 

 Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 

надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

3.11.7. Пов’язані сторони 

Операції з пов’язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства 

відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони». 

Пов’язана сторона – фізична особа або суб’єкт господарювання, пов’язані з суб’єктом господарювання, що 

складає свою фінансову звітність. 

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

а). підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

б). асоційовані підприємства; 

в). спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

г). члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

д). близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

е). підприємства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 

відсоток голосів у Товаристві; 

ж). програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого 

суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства. 

Пов'язаними сторонами згідно стандарту не вважаються: 

а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого члена 

провідного управлінського персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу одного суб'єкта 

господарювання має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання; 

б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за діяльністю 

спільного підприємства; 

в) особи, що надають фінансування; профспілки; комунальні служби;  департаменти та агентства органу 

державної влади, що не контролюють, не здійснюють спільного контролю або не мають суттєвого впливу на 

компанію, що звітує, 
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лише тому, що вони мають звичайні відносини з компанією (навіть якщо вони можуть обмежувати свободу 

дії компанії або брати участь у процесі прийняття рішень компанії); 

г) замовник, постачальник, суб’єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), дистриб'ютор, 

генеральний агент, з яким компанія здійснює значний обсяг операцій, просто з причин економічної залежності, що 

виникає в результаті вищезазначеного. 

 

              4. Основні припущення, оцінки та судження 

  
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на 

елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової 

вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про 

поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є 

особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й 

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ , наведені нижче. 

 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ  

Якщо немає МСФЗ , який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була 

доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що 

фінансова звітність: 

 - подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства; 

 - відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 

 - є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 - є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел 

та враховує їх у низхідному порядку: 

 а) вимоги в МСФЗ , у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

 б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 

стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 

суперечать вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

 

4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках 

оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, 

існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з 

врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

 

4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому 

що: 

 а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників 

кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей 

операцій; та 

 б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) 

може бути значним. 

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, 

курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, 

більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б 

істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво 

Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників 

Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових 
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активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів, де оцінка, яка базується на 

професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та 

необхідним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартість. 

 

4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на 

оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують 

невизначеності, які можуть бути пов’язані з не підконтрольним керівництву Товариства фактором, і можуть суттєво 

вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

4.5. Використання ставок дисконтування 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в 

єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З 

економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні 

з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із 

зіставлянням рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

 а) вартості грошей у часі; 

 б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні 

компенсації; 

 в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в 

банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6% 

річних. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за 

посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ «Вартість строкових депозитів». 

 

4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату визнання 

фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. 

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового 

активу (при значному збільшенні кредитного ризику / для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-

місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику). 

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 

фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий 

інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для 

позичальника. 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має 

низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання 

щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у 

довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов’язково, здатність позичальника виконувати свої 

зобов'язання щодо договірних грошових потоків. 

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, 

що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж 

кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі 

того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не 

вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання 

кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

 

 5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

вартістю 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів 

та зобов’язань, 

Методики оцінювання Метод 

оцінки 

Вхідні дані 
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оцінених за 

справедливою 

вартістю 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою вартістю 

на дату оцінки. Зміни справедливої 

вартості фінансових інструментів, 

класифікованих як призначені для 

продажу, відображується у прибутку чи 

збитку. Зміни справедливої вартості 

фінансових інструментів, класифікованих 

як доступні для продажу, відображується 

в іншому сукупному доході. 

Ринковий, 

дохідний, Інші 

методи оцінки 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки,  

за відсутності визначеного 

біржового курсу на дату оцінки, 

використовуються ціни закриття 

біржового торгового дня.  

Для інших методів оцінки 

використовуються закриті вхідні 

дані 3-го рівня:  

Дані про платоспроможність 

контрагентів, аналіз 

передбачуваних майбутніх 

грошових потоків 

 

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої 

вартості на прибуток або збиток 
Для таких активів, по яким немає біржових котирувань і відкритих спостережуваних даних, визначення 

справедливої вартості здійснюється з використанням оцінок та суджень, які базуються на професійній компетенції 

працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості 

фінансових активів. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих цим фінансовим інструментам, та інших 

факторів. 

   Фінансових активів, для яких використовувалися закриті вхідні дані (3 рівня) для визначення 

справедливої вартості, на балансі Товариства в 2019 році не було. 

 

5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості    

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю  

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Грошові кошти на 

поточних рахунках в 

банку 

117663 43314 0 0 0 0 117663 43314 

Фінансові інвестиції 

(Інструменти капіталу) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

       У 2019 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було. 

 

5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня 

ієрархії  

Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії, 

в 2018 і 2019 році не було.  

 

5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

Фінансові активи Балансова вартість Справедлива вартість 

На 31.12.2019 На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Фінансові інвестиції 

(Інструменти капіталу) 

0 0 0 0 
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Грошові кошти на поточних 

рахунках в банку  

117663 43314 117663 43314 

 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 

достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 

застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у фінансових звітах (тис.грн.) 

6.1. Дохід від договорів з клієнтами 

 2019 р. 2018 р. 

Дохід від договорів з клієнтами  580 127 640 891 

Податок на додану вартість та інші  обов’язкові відрахуваня (77 459) (74 940) 

Чистий дохід від договорів з клієнтами разом (рядок 2000) 502668 565951 

 

6.2. Собівартість реалізації 

 2019 р. 2018 р. 

Собівартість реалізації (рядок 2050) 409777 454368 

 

6.3. Адміністративні витрати 

  2019 р. 2018 р. 

Амортизація 2 554 1726 

Заробітна плата 9 827 10 527 

Нарахування на заробітну плату 1 862 2 053 

ТМЦ 1 337 1 833 

Енергоресурси 2 965 3 227 

Послуги зв'язку 234 230 

Послуги охорони 3 398 3 109 

Послуги банків 264 431 

Витрати на відрядження 1 366 1 081 

Податки 1 031 1 045 

Ремонт основних засобів 1 786 831 

Аудиторські послуги 650 721 

Інші витрати 2 088 1 547 

Разом ( р.2130_ 29 362 28 361 

       

              6.4. Витрати на збут 

  2019 р. 2018 р. 

Амортизація 800 837 

Заробітна плата 7 920 8 361 

Нарахування на заробітну плату 1 541 1 661 

Енергоресурси 1 212 1 268 

ТМЦ 874 995 

Податки 114 253 

Витрати на відрядження 119 201 

Ремонт основних засобів 584 887 

Паливо 1 676 2 750 

Транспортні послуги 20 259 23 713 

Маркетингові послуги 4 209 1 025 

Витрати на утримання магазинів 205 252 

Інші витрати 5 772 4 065 
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Разом ( р.2150) 45 285 46 268 

 

6.5.  Інші операційні доходи та витрати 

a. Інші операційні доходи 

 2019 р. 2018 р. 

Операційна оренда активів 177 1 015 

Операційна курсова різниця 3 408 5 955 

Реалізація інших оборотних активів 8 664 51 

Інші операційні доходи 1 614 2 138 

Інші операційні доходи разом (рядок 2120) 13863 9159 

 

b. Інші операційні витрати 

 2019 р. 2018 р. 

Операційна курсова різниця 7 250 8 116 

Штрафи, пені неустойки 516 653 

Списання сумнівних боргів 346 6 291 

Інші операційні витрати 4 137 5 564 

Інші операційні витрати разом (рядок 2180) 12 249 20 624 

 

6.6. Інші витрати  

 2019 р. 2018 р. 

Собівартість списаних необоротних активів 
732 207 

Інші витрати разом (рядок 2270) 732 207 

 

6.7. Фінансові доходи і витрати 

 2019 р. 2018 р. 

Фінансові доходи:   

Відсотки одержані ( рядок 2220) 7796 2403 

Фінансові витрати:   

Відсотки за договором лізингу (рядок 2250) 515 55 

 

6.8. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

 2019 р. 2018 р. 

Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300) 5192 5158 

 

6.9. Нематеріальні активи 

2019 рік 

Авторські та 

суміжні з ними 

права 

Інші 

нематеріальні 

активи 

Разом  

Первісна вартість:    

На 1 січня  1 813 - 1 813 

Надходження - - - 

Вибуття - - - 

На 31 грудня  1 813 - 1 813 

Амортизація та знецінення:    

На 1 січня  1 139 - 1 139 

Амортизація за рік 128 - 128 

Вибуття - - - 

На 31 грудня 1 267 - 1 267 

Чиста балансова вартість:    

На 1 січня  674 - 674 

На 31 грудня  546 - 546 
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6.10. Основні засоби 
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Первісна вартість :          

На 1 січня 2019 року 3 277 45 76 793 214594 8 719 2 126 195 2 301 308 050 

Надходження 786 586 3 659 2 257 - 226 - 79 7 292 

Вибуття 301 631 286 258 462 27 - 63 1 682 

На 31 грудня 2019 року 3 762 - 80 166 216593 8 257 2 325 195 2 317 313 660 

Знос та знецінення:          

На 1 січня 2019 року 1 141 - 24 317 125160 4 090 1 777 130 1205 157 820 

Знос за рік 544 - 1 172 25 540 1 287 180 9 120 28751 

Вибуття 146 - - 219 30 16 - 55 320 

На 31 грудня 2019 року 1 539 - 25 489 150481 5 347 1 941 139 1270 186 251 

Чиста балансова 

вартість: 
         

На 1 січня 2019 року 2 136 - 52 476 89 434 4 629 349 65 1 096 150 230 

На 31 грудня 2019 

року 
2 223 - 54 677 66 112 2 910 384 56 1 047 127 409 

 

6.11. Запаси 

 
На кінець року На початок року 

Сировина й матеріали 54653 68101 

Паливо 45 83 

Тара і тарні матеріали 4344 3686 

Будівельні матеріали 176 155 

Запасні частини 3821 3047 

Інші матеріали 2371 2122 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 105 81 

Незавершене виробництво 2 293 1 918 

Готова продукція 16 199 35 678 

Товари 250 335 

Запаси разом (рядок 1100) 84 257 115 206 

 

6.12. Фінансова дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, та інша поточна, 

за амортизованою собівартістю 

 
На кінець 

року 

На початок 

року 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 
79 736 72 047 

Інша поточна дебіторська заборгованість за послуги ( з р.1155) 3902 3381 

Разом фінансова дебіторська заборгованість: 83638 75428 

 

Резерв кредитних збитків в 2019 році нараховано в розмірі 299 тис. грн.  
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6.13. Інша поточна дебіторська заборгованість (не фінансові активи, за номінальною вартістю або 

вартістю погашення) 

 

На кінець року На початок року 

За виданими авансами 2088 9705 

За розрахунками з бюджетом - 879 

У тому числі з податку на прибуток - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість разом (з рядка 1155) 235 318 

В тому числі:   

За претензіями 17 38 

Передплачені витрати 126 208 

Розранунки по соцстраху та ФСНВ 92 72 

Разом не фінансова дебіторська заборгованість: 2323 10902 

 

6.14. Гроші та їх еквіваленти 

 на 31.12.2019 на 31.12.2018 

В національній валюті 81061 40821 

В іноземній валюті 36 602 2 493 

 Гроші та їх еквіваленти за справедливою вартітю, разом (з 

рядка 1165) 

117663 43314 

 

 

Додаткові пояснення щодо Звіту про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів складається Товариством у відповідності до МСБО 7 прямим методом.  

РОЗШИФРОВКА Р.3095 (інші надходження): 

ПОКАЗНИК 2019 рік  

Розрахунки з різними дебіторами за товари, роботи (послуги) 81 

Розрахунки за виплатами працівникам 1319 

Розрахунки за іншими операціями  180 

Інші доходи операційної діяльності 1530 

ВСЬОГО 3 110 

РОЗШИФРОВКА Р.3190 (інші витрачання): 

ПОКАЗНИК 2019 рік  

Розрахунки з різними дебіторами  79560 

Інші витрати операційної  діяльності  2926 

ВСЬОГО 82 486 

 

РОЗШИФРОВКА Р.3390 (інші платежі): 

ПОКАЗНИК 2019 рік  

Розрахунки за нарахованими відсотками 488 

ВСЬОГО 488 

 

 

6.15. Власний капітал  

 На 31.12.2019 На 31.12.2018 

Статутний капітал 31827 31827 

Капітал в дооцінках 2733 2733 

Додатковий капітал 4779 4797 
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Резервний капітал 8543 8543 

Нерозподілений прибуток 333589 312374 

Всього власний капітал 381471 360274 

 

 

Статутний капітал Товариства становить 31 826 522 грн. і його було поділено на 2 448 194 простих іменних 

акцій номінальною вартістю 13,00 грн. кожна. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль). Змін у Статутному 

капіталі у 2019 році не було. 

Інформація про власників: 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка 

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

UKRN I NEW CAPITAL 

GROWTH CO. LTD 

88547 3025, Cyprus, . р-н, 

Nicolaou, 

Pentadromos Center, 

10 floor office 

1002, Limassol 

722 007 29,491413 722 007 0 

UKRN II FUTURE 

CAPITAL 

GROWTH CO. LTD 

88548 3025, Cyprus, . р-н, 

Nicolaou, 

Pentadromos 

Center, 10 floor 

office 

1002, Limassol 

722 007 29,491413 722 007 0 

UKRN III NEV WORLD 

GROWTH CO.LTD 

88549 3025, Cyprus, . р-н, 

Nicolaou, 

Pentadromos 

Center, 10 floor 

office 

1002, Limassol 

423 260 17,288663 423 260 0 

SIGMA ADVISORS, INC 000000000 

.США, . р-н, County 

of New Castl, State 

of D, 1209 Orange 

Street in the city of 

Wilmington 

397 256 16,226492 397 256 0 

SigmaBleyzer Investment 

Group, LLC 

2916190 

США, 

123 N.  

Post Oak Ln. 

Suite 410 

Houston, TX 77024 

145060 5.9252 145060 0 

Разом: 2 409 590 98,423181 2 409 590 

0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 

Привілейовані 

іменні 

Д/В 38604 1,576819 38604  

Усього 2 448 194 100 2 448 194 0 

 

Товариством створюється резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу. Резервний фонд 

формується за рахунок щорічних відрахувань 5% чистого прибутку Товариства до досягнення фондом вказаного 

розміру.    

Станом на 31.12.2019 року чисті активи товариства складають 381471 тис.грн. Ця сума вище вартості 

статутного капіталу на 349644 тис. грн. Вартість чистих активів за 2019 рік збільшилась на 21 197 тис.грн. за 

рахунок отриманого в 2019 році прибутку. 

 

6.15. Зобов’язання та забезпечення 

 На кінець року На початок року 

Фінансові зобов’язання ( за 

амортизованою собівартістю) 
21301 26840 

В тому числі:   

Довгострокові зобов'язання 1528 2384 
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Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями (за 

договором лізингу) 

789 692 

Кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 
18 984 23764 

Не фінансові зобов’язання та 

забезпечення ( за вартістю погашення) 
13113 8712 

В тому числі:   

За розрахунками з бюджетом, в т.ч. 4706 2332 

- податок на прибуток - - 

За розрахунками із страхування 453 187 

За розрахунками з оплати праці 4618 3366 

Інші поточні зобов'язання 3336 2827 

Зобов’язання та забезпечення разом: 34414 35552 

В тому числі:   

Довгострокові 1528 2384 

Поточні 32886 33168 

 

Рух забезпечень 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

 

Залишок на 1 січня 1150 

Нараховано за рік  7765 

Використано у звітному році 6892 

Залишок на 31 грудня (з рядка 1630) 2023 

 

У момент отримання активу за договором фінансового лізингу підприємством визнано на балансі одночасно 

актив і довгострокове зобов'язання з фінансової оренди (лізингу). Для розрахунку процентних витрат за період та 

визначення поточної частини лізингових платежів складено графік розрахунків. За 2019 рік нараховано 515 тис. 

грн. фінансових витрат та 751 тис. грн. компенсації вартості об'єкту. Сума довгострокових зобов'язань станом на 

31.12.2019 р. становить 1528 тис. грн., сума поточної заборгованості - 789 тис. грн. 

 

7. Розкриття іншої інформації 

 

7.1. Пов’язані сторони 

До переліку пов’язаних сторін віднесені акціонери (перелік наведений в п. 6.15. Власний капітал) та  

управлінський персонал Товариства. Операції з акціонерами Товариством у звітному році не здійснювалися. 

Винагороди управлінському персоналу включають заробітну плату, премії, компенсаційні виплати, згідно 

штатного розкладу та Положення про преміювання, які враховані у складі "Адміністративних витрат". До складу 

управлінського персоналу входять члени правління та члени Наглядової ради (безоплатно). Винагорода 

управлінського персоналу за 2019 рік склала 1675 тис.грн.    

 

7.2. Умовні зобов’язання 

 

7.2.1. Судові процеси  

В процесі звичайної діяльності Товариство може бути залучено в судові розгляди. Керівництво Товариства 

вважає, що в кінцевому підсумку зобов'язання, якщо таке буде, що випливає з рішення судових розглядів або 

претензій, не спричинить суттєвого впливу на фінансове становище або майбутні результати діяльності Товариства.  

7.2.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один 

варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за 

якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть 

сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності, ймовірно, що Товариство 

змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 

фінансових інструментів, втрати та резерви під кредитні збитки щодо дебіторської заборгованості, а також на 

ринковий рівень цін на угоди. 

7.2.3. Питання охорони навколишнього середовища 

Звичайна господарська діяльність Товариства може завдавати несуттєвої шкоди навколишньому 

середовищу. Керівництво вважає, що за існуючих умов у Товариства не існує суттєвих зобов’язань щодо завдання 

шкоди навколишньому середовищу, які мають бути нараховані у фінансовій звітності згідно з МСФЗ. 

7.2.4. Економічне середовище 
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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. 

Незважаючи на стабілізаційні заходи, що вживаються урядом України з метою підтримки банківського 

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

джерел капіталу, а також вартості капіталу для Товариства та його контрагентів, що може вплинути на фінансовий 

стан, результати діяльності та економічні перспективи Товариства. 

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних 

активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, 

вказаної вище.  

7.2.5. Знецінення національної валюти 

Національна валюта – знецінення української гривні («грн.») у порівнянні з основними світовими 

валютами в 2019 році дещо спинилося. Офіційні обмінні курси, які встановлюються Національним банком України, 

для грн./долар США та грн./ Євро зменшився з 27,688 та 31,7141 станом на 31 грудня 2018 року до 23,6862 та 

26,422 станом на 31 грудня 2019 року, відповідно, що може вказувати на певний рівень стабілізації української 

економіки. 

7.2.6. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної 

діяльності Товариства. 

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

зоною контролю Товариства. Ступінь повернення фінансових активів  шляхом відшкодування їх вартості 

Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу, а саме даних щодо 

фінансового стану дебіторів Товариства. На думку керівництва додатковий резерв під знецінення фінансових 

активів на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

7.2.7. Поруки та застави 

На звітну дату у Товаристві відсутні видані поруки та застави. 

 

7.3. Політика управління ризиками 

Товариство відстежує і управляє фінансовими ризиками, які виникають в ході її діяльності. Цими ризиками 

є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.  

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованість. Основною метою 

даних фінансових зобов'язань є фінансування операцій Товариства для підтримки його діяльності. Фінансовими 

активами, якими володіє Товариство, є дебіторська заборгованість і грошові кошти.  

 

Категорії фінансових інструментів 

 31-12-2019 31-12-2018 

 тис. грн. тис. грн. 

Фінансові активи   

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 83638 75428 

Гроші та їх еквіваленти 117663 43314 

Фінансові зобов'язання   

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 21301 26840 

 

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договірних зобов'язань і виникнення у Товариства 

пов'язаних із цим збитків. 

Основні статті, у зв'язку з якими у ПрАТ «ДОМІНІК» виникає кредитний ризик – це дебіторська 

заборгованість. З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на рівень розрахунків у Товаристві 

запроваджено ефективну систему контролю за рівнем розрахунків покупців за продукцію та надані роботи, 

послуги.  

На кожну дату балансу Товариство створює резерв кредитних збитків під знецінення дебіторської 

заборгованості, яка в звітності відображується за вирахуванням такого резерву. Керівництво Товариства вважає, що 

вплив кредитного ризику належним чином врахований при нарахуванні резервів.  
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Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший 

ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, 

зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів.  

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику 

чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 

інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 

здійснюються операції на ринку. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 

Визначення порогу чутливості керівництво Товариства здійснювє на основі статистичних даних НБУ щодо 

динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що 

визначається як стандартне відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

 Валютні ризики Товариства можуть виникати у зв'язку з володінням фінансовими інструментами, 

номінованими в іноземній валюті, такими як дебіторська і кредиторська заборгованість, залишки коштів на 

валютних рахунках. Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ± 39,3 

відсотка. На звітну дату Товариство має активи та зобов'язання, номіновані у валюті, відмінній від функціональної, 

тому існує вплив цього ризику на діяльність Товариства.  

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що 

відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість 

чистих активів.  

 Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо інфляційному 

середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства здійснює моніторинг 

відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків 

моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість 

відсоткових фінансових інструментів.  

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовує історичну волатильність 

відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ. 

 Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. 

Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, 

залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на 

вартість чистих активів Товариства. 

Керівництво Товариства вважає, що вплив процентного ризику на вартість чистих активів Товариства є 

несуттєвим, тому що Товариство немає боргових зобов'язань  з плаваючою процентною ставкою. В період з 

01.01.2019 по 31.12.2019 у Товариства відсутні активи, які наражаються на відсоткові ризики, крім активу, 

отриманого за фінансовою орендою ( договором лізингу). На звітну дату Товариство не має кредитів і 

довгострокових позик, крім кредиторської заборгованості за договором лізингу. 

Ризик ліквідності  

 Ризик ліквідності виникає при нездатності Товариства забезпечити своєчасне виконання своїх грошових 

зобов’язань, який визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками 

і сумами виконання зобов’язань Товариства, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання 

коштів. 

З метою обмеження зазначеного ризику Товариство забезпечує доступність різноманітних джерел 

фінансування. Товариство також здійснює управління активами із врахуванням ліквідності, а також проводить 

постійний моніторинг очікуваних грошових потоків та ліквідності. 

Управління ліквідністю Товариства здійснюється через проведення аналізу розривів активів та пасивів за 

строками погашення; підтримання рівня ліквідних активів, необхідного для врегулювання зобов’язань при настанні 

строку їх погашення; забезпечення доступу до різноманітних джерел фінансування; створення планів на випадок 

виникнення проблем з фінансуванням та здійснення контролю за відповідністю балансових коефіцієнтів ліквідності 

оптимальним. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Товариства, 

термін погашення яких не перевищує 12-ти місяців, відображених у фінансовій звітності, за категоріями, із 

припущенням, що вплив дисконтування на амортизовану собівартість поточних фінансових активів та  зобов’язань 

є не суттєвим і, таким чином, амортизована собівартість приблизно дорівнює справедливій вартості цих фінансових 

інструментів: 
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Балансова вартість Справедлива вартість 

31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Фінансові активи     

Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 83638 75428 83638 75428 

Гроші та їх еквіваленти 117663 43314 117663 43314 

Разом 201301 118742 201301 118742 

Фінансові зобов'язання     

Поточна кредиторька заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
789 692 789 692 

Торгівельна кредиторська заборгованість 18 984 23764 18 984 23764 

Разом 19773 24456 19773 24456 

Розрив ( +/-) 181528 94286 181528 94286 

 

Для управління ризиком ліквідності Товариство контролює очікувані строки погашення фінансових 

зобов’язань. Більшість видатків Товариства є змінними і залежать від обсягу реалізації. 

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином: 

 

31-12-2019р 

Менше  

6 місяців 

6 місяців – 

1рік 

1 рік –          

5 років 

Більше 5 

років 
Разом 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
18984 - - - 18984 

Поточна кредиторська  заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
- 789 - - 789 

Разом 18984 789 - - 19773 

 

7.4. Управління капіталом 

Товариство здійснює заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання рентабельності капіталу, за 

рахунок оптимізації структури заборгованості та власного капіталу таким чином, щоб забезпечити безперервність 

та прибутковість своєї діяльності. Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. 

При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 

висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а 

також погашення існуючих позик і, за необхідності, змінюючи свою дивідендну політику. 

 

8.   Події після звітного періоду  

 

Після складання фінансових звітів за 2019 рік не відбувалися: 

- події після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, пов'язаних з умовами, 

що існували на дату балансу, вимагали б коригування відповідних активів і зобов'язань, а також уточнення оцінки 

відповідних статей. 

- події, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що не потребують коригування статей 

фінансових звітів, але підлягають розкриттю інформації про них в Примітках до фінансової звітності, у визначенні 

МСБО.  

 

Голова правління       В.І.Плаксій 

         

 

Головний бухгалтер       Н.В.Горбачова 


