
ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів”» 

 

 

Наказ  

 

від 02.01.2014 року                                                                                                                     

 

«Про облікову політику відповідно до вимог  МСФЗ» 

 

Стандарти, що застосовуються 

          У відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІV (далі - Закон про бухоблік), Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ), опублікованих на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів 

України, інструкціями та іншими нормативними актами, які регулюють порядок ведення 

бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності, виконуючи вимоги, 

передбачені Статутом товариства, та з метою забезпечення своєчасного надання достовірної 

інформації користувачам фінансової звітності. 

 

        НАКАЗУЮ: 

встановити на Товаристві наступну облікову політику для складання фінансової звітності у 

відповідності до МСФЗ, яка відповідає наступному: 

1.1.Положення „Про облікову політику ПАТ«Кіровоградський завод дозуючих автоматів» 

 (далі – ПАТ) розроблене відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової 

звітності/бухгалтерського обліку (МСФЗ/МСБО)  

1.2.  Відповідно до МСБО 8, облікова політика – це конкретні принципи, основи, 

домовленості, правила і процедури, прийняті товариством для складання фінансової 

звітності. 

1.3. При підготовці та поданні інформації Товариство керується  МСФЗ 1 «Перше 

застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності», МСБО 8 «Облікові політики, 

зміни в облікових оцінках та помилки», та іншими МСФЗ та МСБО. Основними принципами 

складання фінансової звітності відповідно до Принципів підготовки фінансової звітності до 

МСБО 1 є:  

• принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у 

фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

• безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що 

підприємство є таким, що безперервно діє і залишається таким, що діє в осяжному 

майбутньому). 

1.4. Фінансова звітність ПАТ складається відповідно до основних якісних характеристик, 

певних Принципів підготовки фінансової звітності до МСБО 1: 

 • зрозумілість;  

• доцільність (істотність); 

 • достовірність (правдива вистава, переважання суті над формою, нейтральність, 

обачність, повнота);  

• порівнянність. 

1.5.   При виборі і вживанні облікових політик ПАТ керується відповідними стандартами і 

інтерпретаціями із врахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених Радою з МСФЗ. У 

разі відсутності конкретних стандартів і інтерпретацій, керівництво ПАТ самостійно 

розробляє облікову політику і забезпечує її вживання так, щоб інформація, що 

представляється у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним 

характеристикам  та іншим вимогам МСФЗ. 

1.6.   Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до 

МСФЗ, затверджується наказом директора ПАТ і застосовується з 1 січня 2015року. 



1.7.   Облікова політика послідовно застосовується до аналогічних статей, за виключенням 

випадків, коли Стандарт або інтерпретація потребує/дозволяє проводити аналогічних статей. 

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком наступних випадків: 

 • зміна облікової політики потрібна стандартом МСФЗ або інтерпретацією;  

 • зміна облікової політики приведе до того, що у фінансовій звітності буде 

представлена надійніша і доречніша інформація. 

1.8.   В разі публікації нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюється 

відповідно до його перехідних положень. Якщо новий стандарт не включає перехідних 

положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна 

застосовується перспективно. 

1.9.   Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику ПАТ, 

затверджуються генеральним директором. 

1.10. Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на генерального 

директора ПАТ«Кіровоградський завод дозуючих автоматів». 

 

Сфера застосування 

2.1  На вимогу статті 12 «Застосування міжнародних стандартів», починаючи з 01 січня 

2012 року Товариство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової 

звітності (МСФЗ)..  

2.2. Для цілей ведення бухгалтерського обліку, застосовувати на товаристві журнально-

ордерну систему обліку, а також машинну обробку документів з використанням 

комп'ютерної програми бухгалтерського обліку в програмі 1С конфігурація 7.7        

2.3. Установити, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є 

первинні документи, що фіксують факти здійснення господарських операцій. 

2.4. Первинні документи повинні бути складені в момент здійснення господарської 

операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її завершення. 

2.5. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 

систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку шляхом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 2.6. Дане Положення розроблене з метою складання фінансової звітності 

ПАТ«Кіровоградський завод дозуючих автоматів» у відповідності до МСБО/МСФЗ. 

Товариство використовує виключно МСФЗ, які опубліковані на офіційному веб-сайті 

Міністерства фінансів України 

 2.7. З метою ведення бухгалтерського обліку відповідно до українських П(С)БО 

використовується Наказ про облікову політику № 2а  від 20.01.2011  р. Фінансова звітність 

складається до вимог МСФЗ. 

2.8. Для складання звітів відповідно до податкового законодавства України ПАТ 

користується фінансовою звітністю складеною згідно українських П(С)БО.  

2.9. Цим Положенням повинні керуватися всі особи, пов'язані у своїй діяльності з 

вирішенням питань, що регламентуються обліковою політикою: 

• керівництво ПАТ;  

• працівники всіх служб і підрозділів, що відповідають за своєчасне представлення 

первинних документів в бухгалтерію; 

 • працівники бухгалтерії, що відповідають за своєчасне і якісне виконання всіх видів 

облікових робіт і складання достовірної звітності всіх видів; 

 • інші працівники. 

 

Використання  оцінок і суджень 

Керівництво товариства використовує ряд оцінок і припущень по відношенню до 

представлення активів і зобов’язань і розкриття  умовних активів і зобов’язань при 

підготовці   фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати 

можуть відрізнятися від вказаних оцінок. 

Припущення і зроблені на їх  основі розрахункові  оцінки постійно  аналізуються  на предмет 

необхідності їх зміни. Зміни  в розрахункових  оцінках признаються в тому звітному  періоді, 



коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних  періодах, де були проведені вказані 

зміни.   

 

Організація бухгалтерського обліку в ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих 

автоматів» 

3.1. Ведення бухгалтерського обліку і контролю покладається на бухгалтерію ПАТ, яку 

очолює головний бухгалтер. У своїй роботі головний бухгалтер і співробітники бухгалтерії 

керуються Положенням про бухгалтерію і затвердженими посадовими інструкціями, що 

визначають, розподіл обов'язків і що встановлюють міру відповідальності кожного 

співробітника. 

3.2. Бухгалтерський облік ПАТ ведеться відповідно до Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

інших нормативних актів,  що регулюють ведення бухгалтерського обліку в Україні.  

3.3. Форма ведення бухгалтерського обліку передбачає використання комп'ютерної 

програми 1С Бухгалтерія. 

3.4. У ПАТ використовуються уніфіковані форми первинної облікової документації, 

затверджені Держкомстатом України. При оформленні фінансово-господарських операцій, 

по яких не передбачені уніфіковані форми, застосовуються самостійно розроблені форми 

первинних облікових документів, обов'язкові реквізити, що включають, встановлені Законом 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність». 

3.5. Право проведення господарських операцій і підпису первинних облікових документів 

мають особи, список яких встановлюється внутрішніми організаційно-розпорядними 

документами. Дані особи несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених 

операцій чинному законодавству і Статуту ПАТ, відповідно до посадових інструкцій. 

3.6. Право отримати і видавати товарно-матеріальні цінності дозволяється особам, список 

яких, затверджується внутрішніми організаційно-розпорядними документами. Дані особи 

несуть всю повноту відповідальності за відповідність проведених операцій чинному 

законодавству і Статуту ПАТ, відповідно до посадових інструкцій. 

3.7. Ведення бухгалтерського обліку в ПАТ здійснюється по єдиному робочому плану 

рахунків, розробленому на підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.1999г. №291. 

3.8. Порядок організації і проведення інвентаризації майна і зобов'язань ПАТ визначений 

Положенням про порядок проведення інвентаризації активів і зобов'язань, затвердженим 

генеральним директором.  

3.9. Фінансова звітність по МСФЗ складається на основі інформації про активи, 

зобов’язання, капітал та господарські операції по результатах діяльності ПАТ за даними 

бухгалтерського обліку шляхом трансформації статей відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

 

Критерії визнання елементів фінансової звітності  

 

4.1. Активи – ресурси, контрольовані ПАТ, в результаті подій минулих періодів від яких 

ПАТ чекає здобути економічну вигоду у майбутньому.  

4.2. Зобов'язання – поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті подій 

минулих періодів, врегулювання якої приведе до відтоку ресурсів, що містять економічну 

вигоду. 

4.3. Капітал – доля, що залишається, в активах ПАТ після вирахування всіх її зобов'язань.  

4.4. Дохід – приріст економічних вигод протягом звітного періоду, у формі надходження 

(або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, 

не пов'язаного з вкладами власників. Доход оцінюється по справедливій вартості 

відшкодування вартості, отриманої в оплату або очікувану к отриманню. 

4.5. Витрати – зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що проходить у 

формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що ведуть до зменшення капіталу, не 

пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами). 



 4.6. Визнанню у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які: 

 • відповідають визначенню одного з елементів;   

 • відповідають критеріям визнання. 

4.7. Критерії визнання:  

• існує вірогідність отримання або втрати майбутніх економічних вигід, пов’язаних з 

об'єктом, що відповідає визначенню елемента;  

• об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути надійно визначена.  

4.8. До спеціального розпорядження генерального директора ПАТ рахує всі активи, які 

знаходяться у власності ПАТ, контрольованими і достовірно оціненими на підставі 

первинної вартості, вказаної в первинних документах на момент їх визнання. 

4.9. Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від 

яких очікується здобуття економічних вигод в разі їх реалізації третім особам.  

4.10. Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням 

керівника ПАТ.  

4.11. Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не 

передбачено окремими МСФЗ, рахувати історичну вартість (собівартість). 

4.12. Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво розробляє 

оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності. 

 

Основні засоби  

5.1. Основні засоби придбані або створені ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих 

автоматів» зараховуються на баланс за собівартістю та враховуються і відображаються  у 

фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».  

5.2. Основними засобами визнаються матеріальні активи ПАТ, очікуваний термін 

корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких визначається 

залежно від класу більше 2500грн. та комп’ютерну техніку більше 1000 грн.,  які 

використовуються в процесі виробництва надання послуг, здачі в оренду іншим сторонам, 

для здійснення адміністративних або соціальних функцій. 

5.3. Основні засоби ПАТ обліковуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів 

класифікуються по окремих класах.  

5.4. Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних 

засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються у складі класу придбані, але не 

введені в експлуатацію основні засоби.  

5.5. Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає вартість 

придбання і всі витрати пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до експлуатації. 

5.6. Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються за фактичними 

прямими витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість 

порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів». 

5.7.  Ліквідаційна вартість на ПАТ установлена в розмірі 0,0 грн., строки корисного 

використання і метод нарахування амортизації переглядаються на кінець кожного 

фінансового року. Вплив будь-яких змін, що виникають від оцінок, зроблених у попередні 

періоди, ураховується як зміна облікової оцінки. 

5.8. Дохід або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних 

засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу і балансовою вартістю 

активу, а визнається у прибутках і збитках. 

5.9.  Амортизована сума — це первісна вартість об'єкта основних засобів або переоцінена 

вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості.  

Амортизація основних засобів призначена для списання амортизованої суми протягом строку 

корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. 

Строки корисного використання класів основних засобів встановлено таким чином 

 
------------------------------------------------------------------ 

|              Класи             |           Строки              | 

|                                | корисної експлуатації,років         | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 1 - земельні ділянки      |               -               | 



|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 2 - капітальні витрати на |              -                | 

|поліпшення земель, не пов'язані |                               | 

|з будівництвом                  |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 3 - будівлі,              |              50               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|споруди,                        |              50               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 4 - машини та обладнання  |               10              | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|з них:                          |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|електронно-обчислювальні машини,|                               | 

|інші машини для автоматичного   |                               | 

|оброблення інформації, пов'язані|                               | 

|з ними засоби зчитування або    |                               | 

|друку інформації, пов'язані з   |                               | 

|ними комп'ютерні програми (крім |                               | 

|програм, витрати на придбання   |                               | 

|яких визнаються роялті, та/або  |                               | 

|програм, які визнаються         |                               | 

|нематеріальним активом), інші   |                               | 

|інформаційні системи,           |                               | 

|комутатори, маршрутизатори,     |                               | 

|модулі, модеми, джерела         |                               | 

|безперебійного живлення та      |                               | 

|засоби їх підключення до        |                               | 

|телекомунікаційних мереж,       |                               | 

|телефони (в тому числі          |                               | 

|стільникові), мікрофони і рації,|                               | 

|вартість яких перевищує 2500    |                               | 

|гривень                         |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 5 - транспортні засоби    |               10              | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 6 - інструменти, прилади, |               5               | 

|інвентар (меблі)                |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 7 - тварини               |               5               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 8 - багаторічні насадження|              -                | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 9 -  інші основні засоби  |              5                | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 10 - бібліотечні фонди    |               -               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

| 

 

|група 12 - тимчасові            |               -               | 

|(нетитульні) споруди            |                               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 13 - природні ресурси     |               -               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 14  - інвентарна тара     |               -               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 15 - предмети прокату     |               -               | 

|--------------------------------+-------------------------------| 

|група 16 - довгострокові        |               -               | 

|біологічні активи               |                                

------------------------------------------------------------------ 

|група 17 – незавершене  

     будівництво                 |               -               | 

|                                |                                

------------------------------------------------------------------ 

 



5.11. Незавершене будівництво включає затрати, безпосередньо пов'язані з будівництвом 

основних засобів, плюс відповідний розподіл змінних накладних витрат, безпосередньо 

пов'язаних із будівництвом. Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація 

незавершеного будівництва (аналогічно об'єктам основних засобів) починається з моменту 

готовності цих активів до експлуатації, тобто коли вони знаходяться в місці та перебувають у 

стані, що забезпечує їх функціонування відповідно до намірів керівництва. 

 

5.12. Земля, що належить ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів”» на правах 

власності, не амортизується. Якщо ПАТ користується землею згідно Державного акту на 

право постійного користування землею то, у відповідності  до законодавства України земля, 

на якій ПАТ здійснює свою діяльність, є власністю держави, в балансі не відображається. У 

подальшому, в разі придбання землі, вона відображуватиметься у фінансовій звітності за 

вартістю придбання. 

5.13. Термін корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів 

визначається комісією з приймання основних засобів і затверджується керівництвом  

підприємства. Термін корисного використання основних засобів переглядається  за 

результатами річної інвентаризації. 

5.14. Термін корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, 

встановлюється рівним терміном дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів). 

5.15. Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним 

способом виходячи з терміну корисного використання цього об'єкту. Нарахування 

амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за датою введення в 

експлуатацію. 

5.16. Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонти основних засобів списуються на 

витрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість істотних оновлень і поліпшень основних 

засобів капіталізується. Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і 

заміну частин активів, які збільшують строк їх корисної експлуатації або покращують їх 

здатність генерувати доходи. Витрати на ремонт та обслуговування основних засобів, які не 

відповідають наведеним вище критеріям капіталізації, відображаються у звіті про сукупні 

доходи і витрати в тому періоді, у якому були понесені. 

У разі заміни одного з компонентів складних об'єктів основних засобів по якому виконані 

умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової 

вартості складного об'єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого 

компоненту. 

5.17. На дату звітності використовувати для оцінки основних засобів  - облік за первинною 

вартістю. 

5.18. В разі наявності чинників знецінення активів відображати основні засоби за 

вирахуванням збитків від знецінення згідно МСБО 36 «Знецінення активів».  

5.19. Основні засоби, призначені для продажу, і що відповідають критеріям визнання 

враховуються відповідно до МСФЗ 5 «Необоротні активи для продажу і  діяльність, що 

припиняється». 

 

Нематеріальні активи 

 6.1. Нематеріальні активи ПАТ враховуються і відображаються у фінансовій звітності 

відповідно МСБО 36 «Нематеріальні активи». 

 6.2. Нематеріальними активами визнаються контрольовані суспільством немонетарні 

активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від 

підприємства і використовуються підприємством впродовж періоду більше 1 року (або 

операційного циклу) для виробництва, в адміністративних цілях або передачі в оренду 

іншими особами. 

6.3. Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремих групах: 

 • патенти;  

• авторські права (в т.ч. на програмне забезпечення);  

• ліцензії;  

• торгівельні марки, включаючи бренди і назви публікацій;  



Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи основних 

засобів, враховується у складі цих об'єктів. 

6.4. Нематеріальні активи оцінюються за первинною вартістю (собівартості), яка включає 

вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. 

6.5. Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається зі всіх 

витрат на створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на 

дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються витратами в період їх виникнення. 

6.6. Подальші витрати на нематеріальні активи збільшують собівартість нематеріального 

активу, якщо:  

• існує вірогідність того, що ці витрати приведуть до генерування активом майбутніх 

економічних вигод, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;  

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

6.7. Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки первинної 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.  

6.8. Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом впродовж очікуваного 

терміну їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається в 

місяці, наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію. 

6.9. Очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при 

їх постановці на облік спеціально комісією, призначеною керівником товариства,  виходячи 

з: 

 • очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 

використання або інших чинників;  

• термінів використання подібних активів, затвердженого керівництвом товариства. 

На дату звіту нематеріальні активи враховуються по моделі первинної вартості з 

врахуванням можливого знецінення відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів». 

6.10. Ліквідаційну вартість нематеріального активу товариство приймає за нуль. 

 

Оренда 

 

7.1. Надання в операційну оренду майна ПАТ, суми, що підлягають отриманню від 

орендатора, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних 

платежів. 

 7.2.Нерухомість в оренді окремо стоячих будівель визнається інвестиційною, якщо дохід від 

оренди є довгостроковим та суттєвим для звітності товариства.  

7.3.У разі, коли лише частину нерухомості здано в оренду й дохід від оренди буде не 

суттєвим, нерухомість не визначається як інвестиційна. 

7.4 Для визначення справедливої вартості активу, щодо якого немає порівнюваних ринкових 

операцій, можна обґрунтовано оцінити, якщо а) відхилення в діапазоні обґрунтованих 

попередніх оцінок справедливої вартості є незначними для цього активу або б) імовірність 

різних попередніх оцінок у межах діапазону можна обґрунтовано оцінити та використати під 

час оцінки справедливої вартості. Якщо суб'єкт господарювання може достовірно оцінити 

справедливу вартість отриманого активу або відданого активу, тоді справедлива вартість 

відданого активу використовується для оцінювання собівартості отриманого активу, якщо 

справедлива вартість отриманого активу є більш очевидною. 

 

 

Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції враховуються з МСБО 32 і 39. З метою складання фінансової звітності 

класифікуються по категоріях як такі що: 

 • утримуються до погашення;  

 • що маються в наявності для продажу. 

8.2. Інвестиції, що мають фіксований термін погашення і утримуються до погашення 

враховуються за амортизованою собівартістю. Інвестиції, що не мають фіксованого терміну 

погашення, враховуються за собівартістю. 



 8.3. Інвестиції, що є в наявності для продажу, враховуються за справедливою вартістю з 

віднесенням її змін на власний капітал. 

 

 

Знецінення активів  

 

9.1. ПАТ«Кіровоградський завод дозуючих автоматів» відображує матеріальні активи у 

фінансовій звітності з врахуванням знецінення, яке враховується відповідно до МСБО 36.  

9.2. На дату складання фінансової звітності ПАТ визначає наявність ознак знецінення 

активів: 

 • зменшення ринкової вартості активу на протязі звітного періоду на істотну величину, 

ніж очікується; 

 • старіння або фізичне пошкодження активів; 

• істотні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, 

в якому діє ПАТ, що сталося протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом; 

 • збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, яке може істотно 

зменшити суму очікуваного відшкодування активу;  

• перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю; 

• списання неліквідних активів (ТМЦ), що не використовувалися на протязі 3-х років; 

• істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі 

очікувані зміни в наступному періоді, підприємства, що негативно впливають на діяльність. 

За наявності ознак знецінення активів, ПАТ визначає суму очікуваного відшкодування 

активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільше з двох оцінок: справедливій 

вартості за мінусом витрат на продаж і вартості використання. Якщо сума очікуваного 

відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від 

знецінення у звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості 

активу до суми, що відшкодовується. 

Специфіка діяльності ПАТ передбачає враховувати все товариство як Одиницю, що генерує 

грошові потоки, тому знецінення окремого активу, в разі відсутності ознак знецінення 

Одиниці в цілому в звітності не відображається. 

 

Витрати по позиках  

 

10.1. Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із залученням 

позикових засобів) капіталізуються у випадку, якщо відбувається створення активів, 

відповідних визначенню активу, що кваліфікується.  

10.2. Витрати по позиках, залучених безпосередньо для створення активів, що 

кваліфікуються, капіталізуються з дотриманням вимог, викладених в МСБО 23 «Витрати по 

позиках» 

10.3. Витрати по позиках, які неможливо прямо віднести до створення кваліфікаційного 

активу, капіталізуються з використанням середньозваженої ставки, розрахованої відповідно 

до МСБО 23 «Витрати по позиках». 

 

Запаси  

 

 11.1. 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. 

11.2. Запаси враховуються по однорідних групах: 

 сировина і матеріали; 

 покупні напівфабрикати;  

 запасні частини;  



 паливо;  

 тара і тарні матеріали; 

 метизи; 

 матеріали передані у виробництво; 

 інші матеріали; 

 готова продукція;  

 товари купівельні. 

11.3. Собівартість придбаних в третіх осіб запасів складається з вартості придбання і інших 

витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням.  

11.4. Собівартість  готової продукції складається з прямих та загальновиробничих витрат.  

11.5. Готова продукція відображається у фінансовій звітності за найменшої з вартості. 

11.6.Товариство застосовує наступні формули оцінки запасів при їх вибутті або передачі у 

виробництво: 

 а) за ідентифікованою вартістю: 

 сировина і матеріали; 

 покупні напівфабрикати;  

 запасні частини;  

 паливо;  

 тара і тарні матеріали; 

 метизи; 

 матеріали передані у виробництво; 

 інші матеріали; 

 готова продукція;  

 товари купівельні. 

 

11.7. Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: 

собівартості або чистій вартості реалізації. Чиста вартість реалізації – це можлива ціна 

реалізації в ході звичайної діяльності ПАТ за вирахуванням розрахункових витрат при 

продажі. 

11.8. Чиста вартість реалізації для  готової продукції на складі визначається по окремих 

найменуваннях.  

11.9. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і матеріалів нижча за 

собівартість, а ціна реалізації готової продукції не змінилася, зниження вартості сировини і 

матеріалів в звітності не відображується. 

11.10. ПАТ  визначає собівартість запасів за ідентифікованою собівартістю. 

 

Дебіторська заборгованість 

12.1. Дебіторська заборгованість – це договірні вимоги, що пред'явлені покупцям і іншим 

особам на отримання грошових коштів, товарів або послуг. Для цілей фінансової звітності 

дебіторська заборгованість класифікується як поточна (отримання очікується протягом 

поточного року або операційного циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, 

яка не може бути класифікована як поточна). 

12.2. Дебіторська заборгованість класифікується як торгівельна дебіторська заборгованість 

(що виникає за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари і 

послуги) і не торгівельна  (інша) дебіторська заборгованість. 

12.3. Первинне визнання дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 

вартістю переданих активів. 

12.4. У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і 

відображається за чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації дебіторської 

заборгованості оцінюється із врахуванням наданих знижок, повернень товарів і безнадійної 

сумнівної заборгованості.  

12.5. Для відображення сумнівної заборгованості на підприємстві створюється резерв 

сумнівних боргів. Суттєві дебітори аналізуються на індивідуальній основі. Інші дебітори 

аналізуються на портфельній основі з використанням методу класифікації дебіторів по 

наступних термінах винекнення: 



№ 

п/п 

Дебітори по всім рахунках крім рахунку №64.4 Дебітори по рахунку №64.4 

1 до 6-ти місяців;-0% до 3-х місяців;-0% 

2 від 6-ти до 12-ти місяців; -30% від 3-х до 6-ти місяців; -30% 

3 від 12-ти до 18 місяців;-70%  від 6-ти до 12 місяців;-70% 

 4 понад 18 місяців. – 100% 

 

понад 12 місяців. – 100% 

 

У випадку, якщо вилучення дебіторської заборгованості проводиться в примусовому 

порядку, через суд, то на таку дебіторську заборгованість, нараховується резерв в розмірі 

100%. 

Оціночні коефіцієнти визначаються з використанням інформації попередніх звітних періодів 

і враховуючи чинники наявності об'єктивних свідоцтв того, що інститут не зможе стягнути 

дебіторську заборгованість. 

 

Грошові кошти 

13.1 Грошові кошти ПАТ включають грошові кошти в банках, готівкові грошові кошти в    

касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні. 

 

 

Іноземна валюта   

14.1. Фінансова звітність ПАТ складається в національній валюті України (гривні) , що є 

функціональною валютою здійснює зовнішню діяльність, проводячи операції в іноземній 

валюті. Товариство обліковує операції в іноземній валюті у відповідності до МСБО 21 

«Вплив змін валютних курсів». 

14.2. Господарські операції, що проводяться в іноземній валюті при первинному визнанні 

відображаються у функціональній валюті по курсу Національного Банку України (НБУ) на 

дату здійснення операцій. 

 14.3. На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що 

враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в Балансі по курсу НБУ 

на дату складання звітності.  

14.4. Курсові різниці, що виникають при перерахунку відображаються підсумково в звіті 

про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли. 

 

Зобов'язання і резерви   

15.1. Облік і визнання зобов'язань і резервів ПАТ здійснюється відповідно до МСБО 37. 

15.2. Зобов'язання ПАТ, класифікуються на довгострокові (термін погашення понад 12 

місяців) і поточних (термін погашення до 12 місяців).  

15.3. Довгострокові зобов'язання (окрім відстрочених податків на прибуток) 

відображуються залежно від вигляду або за дисконтовою вартістю, або за вартістю, що 

амортизується.  

15.4. Поточна кредиторська заборгованість враховується і відображається в Балансі за 

первинною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.  

15.5. ПАТ здійснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованості до 

складу короткострокової, коли за станом на дату Балансу за умовами договору до 

повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів. 

15.6. Резерви визнаються, якщо ПАТ в результаті певної події у минулому має юридичні 

або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності буде 

потрібно відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 

15.7. ПАТ визнає як резерви – резерв відпусток, які формуються щомісячно виходячи з 

фонду оплати праці і розрахункового оцінного коефіцієнта. Коефіцієнт установлений у 

розмірі 8,33% до фонду заробітної плати з урахуванням  єдиного соціального внеску 

нарахований на заробітну плату. 

15.8. Компанія визнає умовні зобов'язання, виходячи із критеріїв їх визнання, 

покладаючись на оцінку вірогідності їх виникнення і сум погашення В отриманою від 

експертів. 



 

Винагорода працівникам   

16.1. Всі винагороди працівникам ПАТ враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19. 

 16.2. В процесі господарської діяльності ПАТ сплачує обов'язкові внески до Пенсійного 

фонду за своїх працівників, в розмірі, передбаченому Законодавством України. 

 

Класифікація поточна та не поточна. 

17.1. Операційний цикл товариства дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між 

придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти 

грошових коштів. 

17.2. Актив  класифікується як поточний, якщо: 

Компанія сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у 

своєму нормальному операційному циклі; 

Компанія утримує актив в основному з метою продажу; 

Компанія сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду; 

актив є грошовими коштами чи  еквівалентами грошових коштів, якщо немає обмеження 

щодо їх використання. 

17.3.  Інші активи  класифікуються як не поточні. 

17.4. Зобов’язання  класифікується як поточне, якщо: 

Компанія сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального операційного 

циклу; 

Компанія утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; 

зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

Компанія не має права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум дванадцяти 

місяців після звітного періоду. 

17.5. Інші зобов’язання класифікуються як не поточні.  

 

Визнання доходів і витрат  

18.1. Доходи ПАТ «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» визнаються на основі 

принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції станеться 

збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.  

18.2. Дохід від реалізації продукції визнається, тоді, коли фактично проведена передача  від 

продавця до покупця значних ризиків, переваг і контроль над активами (товар відвантажений 

і право власності передане), і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до МСБО 

18. 

18.3. Особливих умов визнання доходу від реалізації готової продукції відповідно до 

політики ПАТ не передбачено.  

18.4. В разі надання ПАТ послуг з виконання робіт, обумовлених контрактом, протягом 

обумовленого терміну, дохід визнається в тому звітному періоді, в якому надані послуги, і 

розраховується на основі загальної вартості контракту і відсотка виконання. 

18.5. Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на здобуття платежу. 

18.6. Витрати, пов'язані із отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним 

доходом.  

18.7.  Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку 

рівномірно на всьому протязі терміну дії оренди. Сума отриманих пільг зменшує загальну 

величину витрат з оренди протягом усього терміну дії оренди. 

18.8. Мінімальні орендні платежі за договорами фінансової оренди поділяються на дві 

складові: фінансові витрати і погашення зобов'язання по оренді. Фінансові витрати 

розподіляються по періодах протягом терміну дії оренди таким чином, щоб ставка, за якою 

нараховуються відсотки на частину зобов'язань з оренди, була постійною. 

18.9. Умовні орендні платежі відображаються в обліку шляхом перегляду мінімальних 

орендних платежів на що залишився термін оренди, коли зникає відповідна невизначеність і 

розмір коригування орендної плати стає відомим. 

18.10. Товариство класифікує доходи як : 



- дохід від звичайної діяльності; 

- прибуток від інших операцій. 

18.11. Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності 

Товариства. 

 

Витрати по податку на прибуток 

19.1. Витрати по податку на прибуток визначаються і відбиваються у фінансовій звітності 

ПАТ відповідно до МСБО 12. 

19.2. Витрати з податку на прибуток, відображаються в звіті про фінансові результати, 

складаються з сум поточного і відстроченого податку на прибуток.  

19.3. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з прибутку оподаткування за 

рік, розрахованою по правилах податкового законодавства України. 

19.4. Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або 

відкладена у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, 

відображених у фінансовій звітності, і відповідними податковими базами активів і 

зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються по тимчасових різницях з 

використанням балансового методу обліку зобов'язань. 

19.5. Відстрочені податкові активи і зобов'язання розраховуються по податкових ставках, 

які, як очікується, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені 

на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в 

найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату. 

19.6. Звітні податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує вірогідність 

того, що наявність майбутнього оподаткованого прибутку дозволить реалізувати відкладені 

податкові активи або якщо зможуть бути зараховані проти існуючих відкладених 

зобов'язань.   

 

Власний капітал 

20.1. Статутний капітал, включає суму перевищення справедливої вартості отриманих 

коштів над номінальною вартістю частки учасника відображається як емісійний дохід.  

20.2. ПАТ визнає резервний фонд у складі власного капіталу, сформований у відповідності 

зі Статутом товариства.  

20.3. ПАТ нараховує дивіденди учасникам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату лише в 

тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 

20.4. Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників 

 

Прибуток на акцію 

21.1 Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію щодо 

своїх звичайних акцій.  

21.2. Базовий прибуток на акцію розраховується як частка від ділення прибутку або збитку, 

що належать власникам звичайних  акцій Товариства, на середньозважену кількість 

звичайних  акцій, що знаходяться в обігу протягом звітного періоду.  

21.3 Розбавлений прибуток на акцію розраховується шляхом коригування величини 

прибутку або збитку, що належать власникам звичайних акцій, і середньозваженого кількості 

звичайних  акцій в обігу на розбавлений ефект від всіх потенційних звичайних  акцій, до 

яких відносяться конвертовані боргові зобов'язання та опціони на акції, надані 

співробітникам. 

 

Сегменти  

 22.1. ПАТ надає фінансову звітність відповідно до стандартів МСФЗ.  

 Зв'язані особи 

23.1. Пов’язаними особами Товариства вважати фізичних або юридичних осіб за такими 

ознаками: 

фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Компанію - має 

суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; 



юридична особа, що контролює Компанію - має суттєвий вплив або є членом провідного 

управлінського персоналу; 

юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Компанією; 

інше, передбачене МСБО 24. 

23.2. Відповідно до ознак пов'язаних осіб, які приводяться в МСБО 24, пов'язані особи в 

ПАТ відсутні.  

23.3. Правила взаємин з покупцями і особливості формування ціни реалізації 

регламентуються Положенням про ціноутворення. 

 

 

 

Події, що виникли після звітної дати   

24.1. Керівництво ПАТ визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і осіб 

уповноважених підписувати звітність ПАТ.  

24.2. При складанні фінансової звітності ПАТ враховує події, що виникли після звітної 

дати, і відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10. 

 

Форми фінансової звітності   

25.1. ПАТ визначає форми подання фінансовій звітності відповідно до рекомендацій МСБО   

25.2. Баланс складається методом розподілу активів і зобов'язань на поточні і 

довгострокові.  

25.3. Звіт про фінансові результати складається методом розподілу витрат за 

функціональною ознакою. 

25.4. Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.  

25.5. Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом.  

Примітка до фінансової звітності складаються відповідно до обов'язкових вимог до 

розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ. 

 

 

Генеральний директор ________________ Ткачов Є.Г. 
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