
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Аудиторська фірма "Український корпоративний аудит" 

Свідоцтво №3615, згідно з рішенням №150/4 Аудиторської                                         
палати України від 30.06.2005 р., термін чинності подовжено до 29.01.2020 р.,          
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04050 Україна, м. Київ, вул. Мельникова, б.12 28 березня 2018 року 

 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО  АУДИТОРА 

щодо  фінансової звітності  

Приватного акціонерного товариства 

 «Склоприлад» 

за рік, який закінчився 31 грудня 2017 року 
 

Адресат: Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та 

керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути 

використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при 

розкритті інформації емітентом. 
 

 

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 

«Склоприлад» за 2017 рік (далі Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан 

(баланс) –  форма №1 на 31 грудня 2017 року, Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) – форма №2, Звіту про рух грошових коштів – форма №3 та Звіту про зміни 

у власному капіталі – форма №4 за рік, що закінчився зазначеною датою, а також Приміток 

до річної фінансової звітності (текстова частина), включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик.  

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в 

усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 рік, та її фінансові 

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

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  
 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

Ми не приймали участі в спостереженні за інвентаризацією наявних активів та 

зобов'язань, оскільки були призначені після дати її проведення Товариством. Однак, на 

підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, 

згідно вимог МСА.  

Але з огляду на те, що ми не проводили інвентаризацію, не спостерігали за ходом її 

проведення, що вимагає МСА 500 (а їх наявність вибірково була підтверджена нами 

альтернативними методами та процедурами, які обґрунтовують думку, що активи та               

зобов'язання наявні в Товаристві), ми не можемо дати повної аудиторської гарантії щодо 

залишків по ним. 

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 етичними вимогами, викладеними в Кодексі етики професійних 
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бухгалтерів  Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтера (Кодекс РМСЕБ), 

застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 

обов’язки з етики відповідно до цих вимог.  

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

використання їх як основи для нашої думки із застереженням. 

 

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 

розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

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

питань.  

Крім питань, викладених у пункті «Основа для думки із застереженням» ми 

визначили, що немає інших ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 

нашому звіті. 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ  

Операційне середовище. 

Ми звертаємо Вашу увагу на те, що вплив економічної кризи, політичної 

нестабільності та проведення бойових дій на тимчасово окупованих окремих територіях 

(ООС – операція об’єднаних сил), які тривають в Україні, а також їхнє остаточне 

врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно 

вплинути на економіку України та операційну діяльність Товариства. 

У цих умовах, ми не має можливості передбачити можливі майбутні зміни та їх вплив 

на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи Приватного 

акціонерного товариства «Склоприлад».  
 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО 

НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

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

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання 

фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або 

помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення в наслідок 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 
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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 в наслідок 

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; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікованих 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 до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 

або, якщо такі розкриття 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 їх про всі 

стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

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

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

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

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 користь 

для інтересів громадськості. 
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ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ: 

Повне найменування: Товариство з  обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 

«Український корпоративний аудит» (Аудитор).   

Код за ЄДРПОУ: 33620564. 

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм та  

аудиторів, що одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою 

України: Свідоцтво №3615 згідно рішення №150/4 Аудиторської палати України від 

30.06.2005 р,. термін чинності подовжено до 29 січня 2020 року (згідно рішення №307/3 від 

29.01.2015 р.). 

Місцезнаходження: Україна, 04050, місто Київ, Шевченківський район, вулиця 

Мельникова, будинок 12.  

Телефон (факс) аудиторської фірми: (062) 206-84-23. 
 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ: 
 

Дата і номер договору на проведення аудиту: № 21/01/18-П від 21.01.2018 р. 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:  

 

Дата початку перевірки 21.01.2018 р., дата закінчення перевірки 28.03.2018 р. 
 

 

 

   

 
Директор ТОВ «Аудиторська фірма  

«Український корпоративний аудит»   

 
сертифікат  серії  А №005638,  рішення Аудиторської            

палати  України  №130  від  25 грудня 2003 р. 

Продовження строку дії  до 25 грудня 2013 р.—  рішення              

Аудиторської  палати  України  № 195/2  від 30 жовтня 2008 р. 

Продовження строку дії  до 25 грудня 2018 р. — рішення           

Аудиторської  палати  України  №281/2 від 31 жовтня   2013 р. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















1. Загальна інформація  

 

Приватне Акціонерне Товариство «Склоприлад» є юридичною особою, створеною відповідно 

до законодавства України. 

Основні види діяльності:  

26.51 Вироблення інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; 

23.19 Виробництво й обробка інших скляних виробів, у тому числі технічних. 

Юридична адреса Товариства -37240, Україна, Полтавська обл., м. Заводське, вул. Озерна, 18. 

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2012р., ПрАТ «Склоприлад» 

складав фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку 

України. 01 січня 2012 року  було датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності.  

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, складена відповідно до МСФЗ, 

які опубліковані на сайті Міністерства фінансів України і застосовуються до річних періодів, які 

починаються з 1 січня 2017 року. 

Функціональна валюта 

Функціональною валютою фінансової звітності товариства є українська гривня. 

2. Основи представлення фінансової звітності 

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. 

ПАТ «Склоприлад» перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 

2011 року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних стандартів 

фінансової звітності». 

Керуючись МСФЗ 1, товариство обрало першим звітним періодом рік, що закінчується 31 

грудня 2012 року. З цієї дати фінансова звітність Товариства складається відповідно до вимог 

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

обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень міжнародної фінансової звітності, а також відповідно 

роз’яснень Постійного комітету з тлумачень, що були затверджені комітетом з міжнародного 

бухгалтерського обліку та діяли на дату складання фінансової звітності. 

Відповідно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облікову політику при складанні 

фінансової звітності згідно МСФЗ протягом усіх періодів, представлених у повній фінансової 

звітності згідно з МСФЗ. Така облікова політика відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на 

дату складання повної фінансової звітності за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2016 року).   

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше. Ця фінансова 

звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі 

бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення 

інформації згідно з вимогами МСФЗ. 

3. Прийняття нових та переглянуті стандарти 

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

інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій і які набули 

чинності станом на 31 грудня 2017 року (дата переходу Товариства на МСФЗ – 01 січня 2012 

року, у відповідності до положень Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше 

застосування міжнародних стандартів фінансової звітності»). 

Влив на фінансову звітність прийнятих стандартів. 

Товариство оцінило вплив прийнятих стандартів на фінансове положення, фінансові 

результати та інформацію, яку розкриває Товариство. 



 

 

4. Основні принципи облікової політики 

Основні засоби 

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 та вартість яких більше 6000 грн. (без податку на додану вартість). 

Активи вартістю менше ніж зазначено у вимогах Податкового кодексу України, не визнаються 

в складі основних засобів та не амортизуються, а списуються на витрати (в розмірі 100%) при 

вводі в експлуатацію. 

Відповідно до  МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності» 

(на 01 січня 2012 року – на дату переходу на МСФЗ) Товариство прийняло рішення не оцінювати 

основні засоби Товариства. Об’єкти основних засобів Товариства оцінювалися за історичною 

первісною вартістю, яка на думку Товариства, відповідає первісній вартості згідно міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

В подальші роки, в тому числі і за звітний 2017 рік, основні засоби Товариства оцінюються за 

їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від 

зменшення корисності. 

Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів активом 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю об’єкта. 

Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості 

активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.  

Дооцінка (індексація) основних засобів, яка входить до складу власного капіталу, списується 

(переноситься) на нерозподілений прибуток одночасно з списанням об’єкта основних засобів з 

балансу (припиняється визнання відповідного активу).  

 Подальші витрати 

Товариство витрати, понесені після введення основних засобів в експлуатацію (поточний 

ремонт, щоденне обслуговування, технічне обслуговування та капітальний ремонт об’єкта, тощо) 

відображає в Звіті про сукупні прибутки та збитки /Ф-2 «Звіті про фінансові результати (звіт про 

сукупні прибутки та збитки)»/ в тому періоді, коли вони були понесені. У ситуаціях, коли витрати 

можуть призвести до збільшення майбутніх економічних вигод, що очікується від використання 

об’єкту основних засобів, такі витрати капіталізуються як додаткова вартість основних засобів. 

Амортизація основних засобів 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.  

Терміни та методи нарахування амортизації основних засобів переглядаються на кінець 

кожного фінансового року. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію 

активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Інвестиційна нерухомість 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, 

утримуванні з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи 

для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності.  

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

другу частку для використання у процесі діяльності Товариство або для адміністративних цілей, у 

бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, 

якщо вони можуть бути продані окремо. В противному разі, будівлю (якщо основним джерелом 

доходу від використання цією будівлі є надходження від оренди, більш як п’ятдесят відсотків) 

включають до інвестиційної нерухомості, що передана в оренду. 

Інвестиційна нерухомість в Товаристві первісно оцінюється за собівартістю, включаючи 

витрати на операцію. Оцінка після визнання здійснюється на основі моделі справедливої вартості. 



Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в 

прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 

Об’єктів інвестиційної нерухомості по Товариству в звітному 2017 році не було. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Придбані нематеріальні 

активи капіталізуються за собівартістю їх придбання або виготовлення. 

Витрати на придбання нематеріальних активів амортизуються із застосуванням прямолінійного 

методу з використанням щорічних норм протягом корисного терміну їх використання (від 1 до 10 

років). 

Терміни та методи нарахування амортизації нематеріальних активів в Товаристві 

переглядаються на кінець кожного фінансового року. Якщо очікуваний термін корисного 

використання значно відрізняється від попередніх розрахунків, термін амортизації  

нематеріальних активів змінюється. 

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, 

амортизуються протягом терміну чинності цих прав. 

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 «Основні засоби».  

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 амортизація основних засобів коригується в 

майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу 

на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, 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. 

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 фінансовий актив, доступний для продажу; 

 інвестиції, утриманні до погашення; 

 інвестиції в асоційовані Товариства. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить 

до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики та не суперечить вимогам МСБО 39 «Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка» та МСФЗ «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Фінансові активи, доступні для продажу 

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в акції, якщо 

відсоток володіння менш 20% (за окремим рішенням по Товариству можливе віднесення до 

фінансових активів доступних для продажу, якщо відсоток володіння становить і понад 20%). 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни 

справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному 

капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення 

корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде 

припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід 



визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку 

чи збитку.  

Неринкові акції (частки у капіталі, тощо), справедливу вартість яких неможливо визначити, 

обліковуються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

Фінансові активи, утримувані до погашення 

До фінансових активів, утримуваних до погашення, Товариство відносить векселі (облігації, 

тощо), що їх Товариство має реальний намір та здатність утримувати до погашення.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи 

метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

Фінансові активи (інвестиції) в асоційовані Товариства 

До фінансових активів (інвестицій) в асоційовані Товариства, відносяться ті Товариства, в яких 

Товариство здійснює значний вплив (але не контроль) на фінансову та операційну політику. 

Якщо інше не очевидне, відсоток володіння 20% або більше, у відношенні об’єкта 

інвестування, приводить до виникнення значного впливу. 

Фінансові активи (інвестиції) Товариства в асоційовані Товариства обліковуються на основі 

частки прямої участі, а не на основі відображених у звітності результатів та чистих активів 

об’єкта інвестування.  

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. 

Грошові кошти та їхні еквіваленти 

Грошові кошти Товариства складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських 

рахунках. Депозити з терміном погашення більш як дванадцять місяців на дату складання 

балансу, обліковуються в складі інших необоротних активів. 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість, визнається активом, якщо існує ймовірне отримання Товариством 

майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. 

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 

одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та оцінюється за 

первісною вартістю. У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з 

утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та 

номінальною сумою грошових коштів та/або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за 

продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за 

нарахованими доходами (відсотками) у періоді її нарахування.  

Визнання резерву під сумнівну заборгованість здійснюється у випадку, коли отримання суми 

заборгованості в повному обсязі більше не вважається вірогідним. Резерв сумнівних боргів 

визнається в розмірі абсолютної сумнівної заборгованості при віднесенні дебітора до сумнівних.  

Безнадійна дебіторська заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 

Запаси 

Товарні запаси в Товаристві оцінюються за нижчою з двох величин: собівартістю та чистою 

вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації – це оціночна продажна ціна в процесі звичайної 

господарської діяльності, за вирахуванням оціночних витрат на здійснення доробки, а також 

оціночних затрат, необхідних для здійснення реалізації. 

Оцінка запасів у Товаристві при вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості 

та за методом середньозваженої собівартості. Запаси в Товаристві періодично переглядаються зі 

створенням резервів на знецінення запасів (станом на 31.12.2017 р. – резерви не створювалися). 

Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва включає відповідну долю 

накладних витрат, що визначається виходячи з нормальної потужності. 

Оренда 



Фінансова оренда – це оренда за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 

пов’язанні з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 

фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 

орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 

теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів.  

Мінімальні орендні платежі розподіляться між фінансовими витратами та зменшенням 

непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 

забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні 

платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика 

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

політикою Товариства щодо подібних активів. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично 

залишаються в 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. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від 

оренди визнаються як витрати. 

Акціонерний капітал 

Прості акції Товариства визнаються за справедливою вартістю компенсації, отриманої за них 

Товариством. 

Управління капіталом:  

 основною метою Товариства при управлінні капіталом – є збереження можливості 

безперервно функціонувати з метою забезпечення необхідної прибутковості акціонерам і вигід 

заінтересованим сторонам, а також збереження оптимальної структури капіталу і зниження його 

вартості. 

 для підтримання структури капіталу і його коригування Товариство може випускати нові 

акції, продавати акти для зниження заборгованостей, або залучити позичкові кошти, тощо.  

Кредити банків (позики) 

Первісно кредити банків визначаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 

надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань 

відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку, та будь-яка 

різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визначається у прибутках чи збитках 

протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка. 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 

Торгова та інша кредиторська заборгованість у фінансовій звітності Товариства за 2017 рік 

відображається за справедливою собівартістю.  

Непередбачені активи та зобов’язання (умовні активи та зобов’язання) 

Товариство не визнає у фінансовій звітності непередбачені зобов’язання (умовні зобов’язання). 

Окрім випадків, коли є вірогідність того, що для розрахунку за непередбаченими зобов’язаннями 

(умовними зобов’язаннями) необхідне вибуття економічних ресурсів, що може бути визначене з 

достатньою достовірністю. Інформація про ці зобов’язання розкривається, якщо можливість 

вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. 

Товариство не визнає непередбачені активи (умовні активи). Стисла інформація про умовний 

актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірними.  

  Забезпечення  

Забезпечення визнаються якщо: 

 Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну, фактичну) 

внаслідок минулої події. 

 Існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж не можливо), що погашення зобов’язання 

вимагає вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди. 

 Можна достовірно оцінити суму зобов’язання.   

У разі невиконання зазначених умов, забезпечення в Товаристві не визнається. 



Суми, які визнані Товариством як забезпечення, є найкращою оцінкою видатків, необхідних 

для погашення теперішньої заборгованості на дату балансу. У випадку, коли вплив грошей у часі 

суттєвий, сума забезпечення визначається теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, 

будуть потрібні для погашення зобов’язання. 

Забезпечення переглядаються на кожну дату балансу та коригуються для відображення 

поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у 

собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення заборгованості,  забезпечення 

сторнується. 

Доходи та витрати 

Доходи та витрати Товариства визнаються за методом нарахування, коли є впевненість, що в 

результаті операцій відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може 

бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з 

продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, 

пов’язані з правом власності на товари, готову продукцію переходять до покупця. Дохід від 

надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і 

визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.  

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються одночасно у тому ж періоді, що 

й відповідні доходи; обліковуються по мірі їх понесення та відображаються у Звіті про сукупні 

прибутки та збитки /Ф-2 «Звіті про фінансові результати (звіт про сукупні прибутки та збитки)»/. 

Податки 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 на прибуток нараховується за методом зобов’язань по всіх  тимчасових 

різницях на дату балансу між податковими базами активів і зобов’язань в балансі та їх 

балансовою вартістю для цілей фінансового обліку. 

Відстрочені податкові зобов’язання в Товаристві визнаються, щодо всіх тимчасових різниць, 

що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи в Товаристві визнаються щодо всіх 

неоподатковуваних різниць тимчасових різниць та перенесення на подальші періоди 

невикористаних податкових збитків тією мірою, якою є ймовірним майбутній оподатковуваний 

прибуток, щодо якого можна використати неоподатковувані тимчасові різниці та не використані 

податкові збитки.  

На дату складання річного балансу /Ф-1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»/ Товариство 

переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів і зменшує її, коли перестає 

існувати вірогідність того, що буде отриманий достатній оподаткований прибуток, щоб дозволити 

використати (реалізувати) вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання в Товаристві визначаються за ставками податку, 

застосування яких очікується в періоді реалізації активу або врегулювання зобов’язання, 

ґрунтуючись на ставках податку та податковому законодавстві, що набули реальної чинності або 

були затверджені на дату балансу. 

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.  

Пенсійні зобов’язання (державне пенсійне забезпечення) 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників, для державного пенсійного забезпечення.  



Товариство не має ні яких інших пенсійних програм (в тому числі, в Товаристві не існує 

програм додаткових виплат при виході на пенсію), крім державної пенсійної системи України, яка 

вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків. 

Поточні внески (зобов’язання) розраховуються як відсоткова частка від загальної поточної 

суми нарахованої заробітної плати. Такі витрати відображаються у Звіті про сукупні прибутки та 

збитки /Ф-2 «Звіті про фінансові результати (звіт про сукупні прибутки та збитки)»/ і відносяться 

до того періоду, в якому були надані працівниками послуги (нарахована заробітна плата).  

5. Істотні судження і джерела невизначеності у оцінках 

Істотні судження в процесі застосування облікової політики. 

У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні професійні 

судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш істотний вплив на 

суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають правомірність 

застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі. 

При підготовці фінансової звітності товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив 

на визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 

розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись 

на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.  

Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені ключові припущення щодо 

майбутнього, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які 

мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 

активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. 

Строки корисного використання основних засобів 

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів залежить від професійного 

судження керівництва, яке засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні 

строків корисного використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного 

використання активів, моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть 

експлуатуватися дані активи. Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести 

до коригування майбутніх норм амортизації. 

Відстрочені податкові активи 

У грудні 2010 року був прийнятий Податковий кодекс України, який суттєво змінив податкові 

закони і ставки оподаткування. Суми і терміни сторнування тимчасових різниць залежать від 

прийняття істотних суджень керівництва Товариства на підставі оцінки майбутньої облікової та 

податкової вартості основних засобів. 

Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в тій 

мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде 

реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття істотного професійного 

судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна визнати, на основі 

очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням стратегії майбутнього 

податкового планування. 

Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від зменшення 

корисності дебіторської заборгованості. 

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 

невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення 

суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного 

фінансового періоду. 

6. Пов’язані  сторони 

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



А) Товариства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, 

або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

Б) асоційовані Товариства; 

В) спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

Г) члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

Д) близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

Е) Товариства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

Є) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 

іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства. 

На протязі 2017 року операції  з пов’язаними  сторонами не відбувались. 

7. Виручка від реалізації 

Виручка від реалізації була представлена наступним чином: 

 2017 2016 2015 

Дохід від реалізації продукції 89007 75447 77716 

Дохід від реалізації послуг 230 42  

Дохід від реалізації товарів    

Всього доходи від реалізації 89237 75489 77716 

 

8. Собівартість реалізації 

Собівартість реалізації була представлена наступним чином: 

 2017 2016 2015 

Виробничі витрати 4998 4800 4161 

Сировина та витратні матеріали 51734 43239 37485 

Витрати на персонал 42908 30036 26697 

Амортизація 1404 975 787 

Інші 12120 3741 4010 

Всього 113164 82791 73140 

 

9 Запаси 

Запаси Товариства були представлені наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість, нетто 

Торговельна та інша дебіторська заборгованість Товариства були представлені наступним 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Сировина та матеріали (за собівартістю) 19004 8985 9066 

Купівельні напівфабрикати  та 

комплектуючі 

3149 2368 3402 

Паливо 25 19 19 

Тара і тарні матеріали 482 196 133 

Запасні частини 31 17 17 

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 

226 158 113 

Незавершене виробництво 1010 684 692 

Готова продукція 9057 5491 5030 

Всього запаси 32984 17918 18472 



чином: 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Торговельна дебіторська заборгованість 27748 42981 33381 

Резерв під зменшення корисності дебі-

торської заборгованості 

   

Аванси  видані з бюджетом 3457 17 233 

Інша дебіторська заборгованість 49 9704 6270 

Передплачені витрати    

Балансова вартість дебіторської 

заборгованості 

31254 52702 39884 

Протягом року на непогашені залишки заборгованості відсотки не нараховуються.  

11. Грошові кошти 

Грошові кошти Товариства були представлені наступним чином: 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Каса та рахунки в банках, тис.грн. 4060 809 467 

Банківські депозити, грн.   0 

Всього 4060 809 467 

12. Капітал, який було випущено 

Станом на 31 грудня зареєстрований та сплачений акціонерний капітал був представлений 

наступним чином: 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Номінальна вартість однієї акції, 

грн. 

0,25 0,25 0,25 

Кількість простих акцій, щт. 2273960 2273960 2273960 

Розмір акціонерного капіталу, грн. 568490 568490 568490 

 

Структура капіталу Товариства станом на 31 грудня була наступною: 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Кількість % Кількість % Кількість % 

Фізичні 

особи 

резиденти 

250 100 250 100 250 100 

13. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість Товариства були представлені наступним 

чином: 

 31.12.2017 31.12. 2016 31.12. 2015 

Векселі видані    

Торгівельна кредиторська заборгованість 667 1004 1037 

З одержаних авансів 21490 8979 1046 

По розрахункам з бюджетом 394 389 865 

По розрахункам зі страхування 259 352 319 

По розрахункам з оплати праці 1163 1381 695 

З внутрішніх розрахунків 2 2 2 

Разом:  23975 12107 3964 

Інші зобов’язання  215 123 75 

Всього: 24190 12230 4039 



 

14 Умовні та контрактні зобов’язання. 

Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, 

положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що 

склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 

аспекти економічної діяльності, існує ризик, що податкові органи можуть піддати сумніву певні 

тлумачення, які засновані на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, і тому, існує 

ймовірність, що Товариство в майбутніх звітних періодах, буде змушене понести певні витрати 

при доведенні своєї позиції.  

Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 

знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило 

усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти 

можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років. 

Економічне середовище 

Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, 

які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший 

економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, які вживаються українським 

урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. 

Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського уряду може мати вплив на 

реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства сплачувати заборгованості згідно 

із строками погашення. 

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 

класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариства ще досі 

знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

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

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути 

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, спрямованих різними країнами на досягнення 

економічної стабільності та пожвавлення економіки.  

Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин 

та інформації, які наявні на дату балансу.  

На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній 

день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 
 

Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську заборгованість та  

цінні папери. Основною ціллю даних фінансових інструментів є залучення коштів для 

фінансування операцій Товариства. Також Товариство має інші фінансові інструменти, такі як: 

торгова дебіторська заборгованість та грошові кошти. 

Основні ризики включають: ризик ліквідності та валютний ризик. Політика управління 

ризиками включає наступне:  

Ризик ліквідності 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 

Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими 

фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

Валютний ризик 

Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту 

коливатиметься внаслідок зміни курсів обміну валют. Товариство контролює валютний ринок 

шляхом управління валютною позицією. 

Управління капіталом 




