
Примітки до річної фінансової звітності. 

Примітка 1.Товариство та його діяльність 

Публічне Акціонерне Товариство «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» (далі - 

«Товариство») зареєстроване Реєстраційною Палатою виконавчого комітету Кіровоградської 

міської Ради народних депутатів  04 грудня 1991 року за №00353-АТ-1 та перереєстровано 

26.01.2006 року, реєстраційний №1 444 120 0000 002646. 

Юридична адреса Товариства – 25004, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, провулок 

Експериментальний, будинок 2, фактичне місцезнаходження товариства співпадає з 

юридичною адресою. 

Телефон : (0522)35-09-00, факс: (0522)35-09-00. 

Генеральний директор –  Ткачов Є.Г.      
з 26 червня 2011 року  по теперішній час. 
Головний бухгалтер  - Гостєєва О.І.      
з 17 квітня 2012 року по 28 листопада 2014 року, 
Буря Н.М. з 09 грудня 2014 року по 20 лютого 2015 року 
Храпаченко А.В. з 23 лютого 2015 року по теперішній час. 

Товариство зареєстроване платником ПДВ, свідоцтво про реєстрацію № 100346683 від 

10 серпня 2011р видане Кіровоградською об’єднаною державною податковою інспекцією, 

індивідуальний номер платника ПДВ -002265111239 

Товариство не володіє корпоративними правами. 
Товариство спільних підприємств немає. 

 

Основні види діяльності згідно КВЕД: 
           Таблиця1 

КВЕД Види діяльності 

28.29 Виробництво інших машин і устаткування загального призначення 

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах 

33.20 Установлення та монтаж шин і устаткування 

 

Статутний капітал Товариства  складає   1 500 000,00 грн.( Один мільйон п’ятсот 

тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділено на  30 000 000 (тридцять мільйонів ) 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн.(п’ять копійок) за одну акцію.  

Товариство є виробником бетонозмішувальних установок, опалювального та 

сушильного обладнання на ринку України та країн СНД, що має власні виробничі площі, та 

обладнання. 

Публічне Акціонерне Товариство «Кіровоградський завод дозуючих автоматів» складає 

фінансову звітність відповідно до МСФЗ, з якою можливо ознайомитися за адресою 

Кіровоградська обл., м. Кіровоград, провулок Експериментальний, будинок 2 



Примітка 2. Основні підходи до складання фінансової звітності 

У відповідності до вимог Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №419 з 1 січня 2012 року Товариство складає 

фінансову звітність згідно з положеннями Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ).  

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової 

звітності», Товариство обрало 1 січня 2012 року датою переходу на МСФЗ. Фінансова 

звітність Товариства за 2014 рік є повною річною фінансовою звітністю, що 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 такої фінансової 

звітності. 

Основні принципи облікової політики Товариства затверджені наказом по Товариству 

від 02.01.2014 року, який діяв протягом 2014 року, без змін та доповнень. Облікова політика 

відповідає всім стандартам МСФЗ, чинним на дату складання фінансової звітності за МСФЗ 

(тобто, станом на 31 грудня 2014року).  

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07 

лютого 2013 року (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів 

України № 627 від 27 червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актів 

Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2012р. та за рік, що закінчився цією датою, була 

попередньою фінансовою звітністю Товариства складеною у відповідності до МСФЗ, в якій 

було наведено інформацію про перехід Товариства на МСФЗ. 

Представлена фінансова звітність за 2014 рік є повним комплектом фінансової звітності, 

що повністю відповідає МСФЗ та містить порівняльну інформацію у всіх звітах та примітках 

до фінансової звітності Товариства. 

Звітна дата за звітний період 

Звітний період річної фінансової звітності -2014 рік, звітною датою є кінець дня 

31 грудня 2014 року. 

Функціональна валюта, валюта подання фінансової звітності та одиниця її виміру 

Фінансова звітність представлена в українській гривні, що є функціональною валютою 

та валютою подання фінансової звітності Товариства. Уся фінансова інформація, представлена 

в українських гривнях, округлюється до найближчої тисячі, якщо не зазначене інше. 

Операції в інших валютах розглядаються як операції в іноземній валюті. Операції в 

іноземній валюті спочатку відображаються у функціональній валюті за курсом, що діє на дату 

здійснення операції. Монетарні активи і зобов'язання, виражені в іноземній валюті, 

перераховуються у функціональну валюту за обмінним курсом НБУ, що діє на звітну дату. Усі 

курсові різниці відображаються у звіті про сукупний дохід за період. 

Принципи оцінок 

Фінансова звітність була підготовлена з використанням принципу обліку по історичній 

та справедливій вартості, що підлягає оцінці за справедливою вартістю через прибутки або 

збитки. 

 

 

Безперервність діяльності 



Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність 

діяльності Товариства, у відповідності до якого реалізація активів та погашення зобов’язань 

відбувається в ході її звичайної діяльності. 

 

 Використання суджень та припущень для оцінки 

При підготовці фінансової звітності були застосовані ряд оціночних суджень та 

припущень, які впливають на величину активів та зобов’язань, відображених у звітності. 

Встановлені припущення та судження  ґрунтуються  на історичному досвіді, поточних та 

очікуваних економічних умовах та іншій доступній інформації. Судження, що найбільш 

суттєво 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 включають: 

- Строк експлуатації основних засобів; 

- Знецінення активів; 

- Судові спори;  

- Відстрочені податкові активи і зобов’язання. 
 

Примітка 3. Основні положення облікової політики 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються за первинною вартістю, яка є  історичною або первісною 

вартістю (історична - вартість ОЗ, яка була визначена на момент приватизації Товариства, 

первісна – вартість придбаних протягом періоду функціонування Товариства, з урахуванням 

витрат на доставку та доведення об’єктів до придатного для експлуатації стану), за 

вирахуванням накопиченого зносу. 

Капіталізовані витрати включають основні витрати на модернізацію і заміну частин 

активів, які збільшують термін їх корисної експлуатації або покращують їх здатність 

генерувати доходи. Витрати на ремонт і обслуговування основних засобів, які не відповідають 

приведеним вище критеріям капіталізації, відображаються в звіті про сукупні доходи і витрати 

того періоду, в якому вони були понесені. Протягом звітного року Товариство не несло 

витрат, пов’язаних з капіталізацією. 

Сума, що амортизується, – це первинна вартість об'єкту основних засобів, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості.  

Ліквідаційна вартість активу  дорівнює 0 ( нулю) грн.. 

Амортизація основних засобів призначена для списання суми, що амортизується, 

впродовж терміну корисного використання активу і розраховується з використанням 

прямолінійного методу.  

Застосовані строки корисної експлуатації груп основних засобів: земля – не 

амортизується; Будівлі та споруди – 50 років; Машини та обладнання від 10 років, транспортні 

засоби и автомобілі від 10 років; Інші основні засоби – від 5 років., нематеріальні активи 5 

років; 

Ліквідаційна вартість, терміни корисного використання і метод нарахування амортизації 

можуть передивлятися на кінець кожного фінансового року. Вплив будь-яких змін, що 

виникають від оцінок, зроблених в попередні періоди, враховується як зміна облікової оцінки. 

Дохід або збиток, що виникають в результаті вибуття або ліквідації об'єкту основних 

засобів, визначається як різниця між сумами від продажу і балансовою вартістю активу і 

відображається у складі прибутків і збитків.  

В кінці кожного звітного періоду Товариство може переглядати балансову вартість 

власних основних засобів з метою визначення можливих ознак існування того, що ці активи 



втратили частину вартості внаслідок знецінення. У випадку існування таких ознак, для 

визначення збитків від знецінення, у випадку їх існування, оцінюється сума відшкодування 

активу. Якщо неможливо оцінити відшкодовану вартість окремого активу, Товариство оцінює 

відшкодовану вартість генеруючої одиниці, до якої відноситься такий актив. 

 В 2014 році дії стосовно визначення ознак знецінення основних засобів - не 

здійснювались. Приведено у відповідність до ринкової вартості основні засоби на основі 

експертного висновку ТОВ НДКП «Пектораль» від 17.11.2008 р, які здаються в довгострокову 

оренду, що збільшило балансову вартість активу і відобразилося в складі прибутку. 

Запаси  

Запаси відображаються в фінансовій звітності за меншою з двох величин: первісної 

вартості чи чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати на придбання 

сировини та товарів, витрати на виготовлення готової продукції, а саме прямі витрати на 

оплату праці та відповідні накладні витрати, понесені на транспортування запасів до їхнього 

теперішнього місця розташування та стану. Чиста вартість реалізації визначається виходячи з 

розрахункової ціни продажу, за вирахуванням всіх очікуваних витрат на завершення 

виробництва та реалізацію. Проведено списання всіх неліквідних запасів, які не 

використовувалися у  виробничому процесі більше 3-х років, готової продукції і товарів, що 

не реалізовувалися протягом 3-х років та відобразилося в складі прибутку. 

. 

Резерви 

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.  

Для відображення дебіторської 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: 

- дебітори по всім рахунках крім рахунку № 64.4 

• до 6-ти місяців;-0% 

• від 6-ти до 12 місяців;-30%  

• від 12-ти до 18 місяців – 70% 

• понад 18 місяців. – 100% 

- дебітори по рахунку № 64.4 

 до 3-х місяців -0% 

 від 3-х до 6-ти місяців -30% 

 від 6-ти до 12 місяців -70%  

 понад 12 місяців. - 100% 

 

Фінансові інструменти 

Фінансові активи класифікуються на наступні спеціальні категорії: а) фінансові активи, 

що утримуються для продажу; б) кредити та дебіторську заборгованість. 

Класифікація залежить від характеру фінансових активів, і визначається на момент 

первісного визнання. Звичайні придбання або продаж фінансових активів визнаються та 

припиняють признаватися на дату здійснення операції. Звичайні операції з продажу 



придбання являються операціями придбання та продажу фінансових активів, котрі 

потребують доставки активів на протязі певного періоду часу згідно нормативно-правових 

актів чи прийнятих на відповідному ринку актів. 

Фінансові активи, наявні для продажу - Фінансові активи, наявні для продажу, є 

непохідними фінансовими інструментами, які або визначаються як наявні для продажу, або не 

класифікуються як (а) кредити та дебіторська заборгованість, (б) інвестиції, утримувані до 

погашення, або (в); фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку. 

Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість та надані позики оцінюються при первісному визнанні за 

справедливою вартістю. Короткострокова дебіторська заборгованість, на яку не 

нараховуються відсотки, відображається за номінальною вартістю. Відповідні резерви під 

сумнівну заборгованість визнаються у прибутку чи збитку, коли є об'єктивні свідчення того, 

що актив знецінився. Проведено аналіз дебіторської заборгованості, заборгованість, що 

створилася більше 3-х років тому, була списана та відображена в складі збитків. 

 

Грошові кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти - Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в 

касі, грошові кошти на рахунках у банках. 

Знецінення фінансових активів 

Знецінення фінансових активів - Фінансові активи оцінюються на наявність ознак 

знецінення на кінець кожного звітного періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими, 

коли існують об'єктивні свідчення того, що в результаті одного або більше подій, що 

відбулися після початкового визнання фінансового активу, на передбачуване майбутнє рух 

грошових коштів відданої інвестиції чинився негативний вплив.  

Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу.  

Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу - класифікація боргових 

інструментів або інструментів власного капіталу - Боргові інструменти та інструменти 

власного капіталу класифікуються або як фінансові зобов'язання, або як інструменти власного 

капіталу в залежності від сутності договірних відносин і визначень фінансового зобов'язання 

та Інструменту власного капіталу. 

Інструменти власного капіталу 

Інструмент власного капіталу - це будь-який договір, що підтверджує право па 

залишкову частку активів Підприємства, після вирахування всіх його зобов'язань. Інструменти 

власного капіталу, випущені Підприємством, визнаються за справедливою вартістю 

отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їх випуск. 

Фінансові зобов'язання  

Фінансові зобов'язання класифікуються або як оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки через прибуток або збиток, або як інші фінансові зобов'язання. 

Інші фінансові зобов'язання  

Інші фінансові зобов'язання, включаючи позики, торговельну кредиторську 

заборгованість та кредиторську заборгованість за основні засоби, спочатку оцінюються за 

справедливою вартістю, за вирахуванням витрат на здійснення операції. Інші фінансові 

зобов'язання згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки.  

Припинення визнання фінансових зобов'язань.  



Підприємство припиняє визнавати фінансові зобов'язання тоді і тільки; тоді, коли 

зобов'язання Підприємства виконані, скасовані або закінчується термін їх дії. Різниця між 

балансовою вартістю фінансового зобов'язання припиняє визнаватися, а компенсація сплачена 

і до сплати визнається у складі прибутку або збитку. 

Позики, отримані від пов'язаних сторін.  

Позики оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням прямих витрат на 

здійснення операції, а згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу 

ефективної процентної ставки. Будь-яка різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат 

на здійснення операції) і сумою погашення або відшкодування визнається па протязі терміну 

дії позик і відбивається як фінансові витрати.  

Операції з пов'язаними сторонами.  

Умови ведення господарської діяльності з пов'язаними сторонами визначаються на 

основі угод, характерних для кожного конкретного договору або операції. Пов'язані сторони 

Можуть вступати в операції, які не завжди доступні для незв'язаних сторін, і операції між 

пов'язаними сторонами укладаються на умовах і на суми, які не відрізняються від операцій з 

непов'язаними сторонами.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість  

Кредиторська заборгованість оцінюється при первісному визнанні за справедливою 

вартістю і згодом оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

Витрати на позики  

Витрати на позики включають процентні витрати та інші витрати на обслуговування 

заборгованості. Сума витрат на позики, безпосередньо пов'язаних з придбанням, будівництвом 

або виробництвом кваліфікованих активів, тобто активів, для підготовки яких до їх 

передбачуваного використання або продажу обов'язково потрібно істотний період часу, 

додається до вартості цих активів до тих пір, поки ці активи не будуть, в основному, готові до 

свого передбачуваного використання чи продажу. 

Інвестиційні доходи, зароблені в результаті тимчасової інвестиції конкретних позик, які 

очікують свого споживання, на кваліфікуються активи, вираховуються з витрат на позики, які 

підлягають капіталізації. 

Всі інші витрати на позики визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в 

якому вони понесені 

Оподаткування  

 Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного та відстроченого 

податків. 

 Поточний податок - поточні зобов'язання з податку на прибуток визначаються на 

основі оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від 

прибутку або збитку, відображених у складі прибутку або збитку, оскільки в неї не 

включаються статті доходів або витрат, які підлягають оподаткуванню чи віднесенню на 

валові витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також вона не включає статті, які ніколи 

не оподатковуються або не відносяться на валові витрати в цілях оподаткування. Зобов'язання 

Підприємства з поточного податку на прибуток розраховується з використанням податкових 

ставок, які діють або фактично діючих на кінець звітного періоду. 

Відстрочений податок - Відстрочений податок визнається у відношенні різниць між 

балансовою вартістю активів та зобов'язань у даній фінансовій звітності і відповідною 

податковою базою, яка використовується для розрахунку оподатковуваного прибутку, та 

обліковується з використанням методу балансових зобов'язань. Відстрочені податкові 

зобов'язання, як правило, визнаються для всіх тимчасових різниць, а відстрочені податкові 

активи зазвичай визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться на валові витрати, у 



тій мірі, в якій існує ймовірність отримання достатньої оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якої можна буде реалізувати дані тимчасові різниці, що відносяться па валові витрати. 

Такі податкові активи і зобов'язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають у 

результаті гудвілу або внаслідок первісного визнання інших їх активів і зобов'язань у рамках 

операції, яка не впливає на оподатковуваний, ані на обліковий прибуток. 

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну 

дату та зменшується у тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отримана 

достатня оподатковуваний прибуток, що дозволяє відшкодувати частину або всю суму даного 

активу. 

Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються виходячи з податкових ставок, 

які, імовірно, будуть застосовуватися у періоді реалізації відповідних активів або погашення 

відповідних зобов'язань на основі податкових ставок (і податкових законів), діючих або 

фактично діючих на звітну дату.  

Оцінка відстрочених податкових зобов'язань та активів відображає податкові наслідки, 

які могли б виникнути в залежності від способу, яким Підприємство припускає, на звітну дату, 

відшкодувати актив або погасити балансову вартість своїх активів і зобов'язань. 

Поточний та відстрочений податки за період 

Поточні та відстрочені податки визнаються в прибутках і збитках, крім випадків, коли 

вони відносяться до статей, які безпосередньо відносяться до складу іншого сукупного доходу 

або власного капіталу. У цьому випадку відповідний податок також визнається в іншому 

сукупному прибутку або безпосередньо в капіталі відповідно. 

Дивіденди  

Дивіденди визнаються у складі власного капіталу як його зниження в тому періоді, в 

якому вони були оголошені. Дивіденди оголошені, але не сплачені за станом на звітну дату, 

визнаються як зобов'язання на звітну дату.  

Доходи 

Визнання доходів - доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю 

компенсації отриманої або підлягає отриманню. Сума доходів зменшується на суму 

передбачуваних повернень від клієнтів, торгових знижок та інших аналогічних резервів. 

Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче 

умов: 

 Підприємство передало покупцеві всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням 

товарами; 

 Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з 

правом володіння, і фактично контролює продані товари; 

  сума доходів може бути достовірно визначена; 

  існує ймовірність того, що Товариство отримає економічні вигоди, пов'язані з 

операцією;  

 та понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно 

визначені. 

При цьому доходи від реалізації товарів визнається в момент їх доставки та передачі 

права володіння покупцеві. 

Умовні зобов'язання та активи  

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Інформація про них 

розкривається а примітках до фінансової звітності, за винятком випадків коли ймовірність 

відтоку ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, є незначною. Умовні активи 

визнаються лише в тому випадку, коли дозволені всі умови, що визначають дану умовність. 



Примітка 4.  Нові стандарти та інтерпретації 

Нові і переглянуті стандарти і інтерпретації, які повинні застосовуватися 

Товариством. 

В цілому, облікова політика відповідає тій, яка застосовувалася в попередньому звітному 

році. Деякі нові стандарти і інтерпретації стали обов'язковими для застосування з 1 січня 2014 

року. Нижче приведені нові і переглянуті стандарти і інтерпретації, які повинні 

застосовуватися Товариством нині або в майбутньому : 

Поправка до МСБО 1 "Представлення фінансової звітності - представлення компонентів 

іншого сукупного доходу" міняє угрупування статей, що представляються у складі іншого 

сукупного доходу. Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутку або збитку в 

певний момент в майбутньому (наприклад, у разі припинення визнання або погашення), 

повинні представлятися окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Поправка 

впливає виключно на подання і не впливає на фінансове положення або фінансові результати 

діяльності Товариства. 

Поправки до МСБО 19 "Винагород працівникам". Згідно з поправками, зроблена зміна в 

порядку визнання актуарних прибутків і збитків, а також вартості послуг минулих періодів і 

секвестру пенсійних планів, змінено визначення "вихідна допомога". Актуарні прибутки і 

збитки не можна переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або 

признаватися у складі прибутку або збитку. Вартість послуг минулих періодів признається в 

тому періоді, в якому сталася зміна умов пенсійного плану; виплати, на які у працівника ще не 

виникло права, тепер не розподілятимуться на увесь період надання послуг в майбутньому. 

Також введені додаткові вимоги до розкриття інформації, а також ризиків, які виникають по 

планах зі встановленими виплатами і планах, що реалізовуються декількома працедавцями. 

Поправки не вплинули на фінансовий стан і результати діяльності Товариства. 

МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" в редакції 2011 включає вимоги по складанню 

окремої фінансової звітності для компаній, що становлять консолідовану фінансову звітність. 

Вимоги до складання консолідованої фінансової звітності перенесені в новий стандарт МСФЗ 

10. Прийняття стандарту не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Товариства. 

МСБО 28 "Інвестицій в асоційовані і спільні Товариства" в редакції 2011 об'єднує в собі 

ті вимоги стандартів МСФЗ 28 в попередній редакції і МСБО 31 "Спільна діяльність", які було 

вирішено залишити в силі і не включати в нові стандарти МСФЗ 11 і МСФЗ 12. Прийняття 

стандарту не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Товариства. 

Поправки до МСФЗ 1 "Позики, надані державою". Згідно з цими поправками 

Товариства, уперше МСФЗ, що застосовують, повинні застосовувати вимоги МСБО 20 "Облік 

державних субсидій і розкриття інформації про державну допомогу" перспективно до наявних 

у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих державою. Поправка не має впливу на 

фінансову звітність Товариства. 

Поправки до МСФЗ 7 "Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і 

фінансових зобов'язань". Товариства зобов'язані розкривати інформацію про права на 

здійснення взаємозаліку і відповідні угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Нові 

вимоги по розкриттю інформації застосовуються до усіх визнаних фінансових інструментів, 

які згортаються відповідно до МСБО 32 " Фінансові інструменти : представлення інформації". 

Поправки не впливають на фінансовий стан або результати діяльності Товариства. 

МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" вводить єдину модель консолідації, згідно 

якої поняття контролю визначається як основа консолідації для усіх типів компаній. 

Справжній стандарт встановлює вимоги для випадків, коли визначення контролю ускладнене, 

у тому числі для випадків з потенційними правами голосу, правовідносинами принципала і 

агента, контролем специфічних активів і обставин, при яких права голосу не є домінуючим 

чинником при визначенні контролю. Окрім цього, МСФЗ 10 вводить особливе керівництво з 

питань правовідносин принципала і агента. Стандарт також містить вимоги до обліку і 

процедури консолідації, які переносяться з МСБО 27 і залишаються незмінними. МСФЗ 10 



замінює собою вимоги до консолідації, що містяться в ПКИ 12 "Консолідація - Товариства 

спеціального призначення" і МСБО 27 "Консолідована і окрема фінансова звітність". 

Застосування МСФЗ 10 не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності Товариства. 

МСФЗ 11 " Спільні угоди" покращує облік спільних угод шляхом введення методу, який 

вимагає від сторін спільної угоди визнання своїх прав і зобов'язань, витікаючи з цієї угоди. 

Класифікація загальної угоди визначається шляхом оцінки прав і зобов'язань сторін, 

витікаючи з цієї угоди. Стандарт пропонує тільки два види спільної угоди - спільні операції і 

спільну діяльність. МСФЗ 11 також виключає пропорційну консолідацію як метод обліку 

спільних угод. МСФЗ 11 замінює собою МСБО 31 "Участь в спільній діяльності" і ПКІ 13 

"Спільно контрольовані підприємства - немонетарні вклади учасників спільного 

підприємництва". Застосування МСФЗ 11 не вплинуло на фінансовий стан і результати 

діяльності Товариства. 

МСФЗ 12 "Розкриття інформації про інвестиції в інші Товариства" є новим комплексним 

стандартом, містить вимоги до розкриття інформації про усі види інвестицій в інші 

Товариства, включаючи дочірні Товариства, спільні угоди, що асоціюються Товариства і 

неконсолідовані структуровані Товариства. МСФЗ 12 набуває чинності для річних звітних 

періодів, що починаються 1 січня 2013 або після цієї дати. Дозволяється дострокове 

застосування. Застосування МСФЗ 12 не вплинуло на фінансовий стан і результати діяльності 

Товариства. 

МСФЗ 13 "Оцінка за справедливою вартістю" об'єднує в одному стандарті усі вказівки 

відносно оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змін у визначення 

того, коли треба використати справедливу вартість, а надає вказівки відносно оцінки 

справедливої вартості згідно МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється 

іншими стандартами у складі МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової 

інформації. Застосування МСФЗ 13 не зробило істотного впливу на оцінки справедливої 

вартості, які визначаються Товариством. Там, де це необхідно, додаткова інформація 

розкривається в окремих примітках по активах і зобов'язаннях, для яких визначалася 

справедлива вартість. 

Інтерпретація IFRIC 20 "Витрат на розкривні роботи на етапі експлуатації родовища", що 

розробляється відкритим способом, застосовується відносно витрат на видалення шлакових 

порід (розкривні роботи), що виникають на етапі експлуатації родовища, що розробляється 

відкритим способом. У інтерпретації розглядається метод обліку вигод від розкривних робіт. 

Ця інтерпретація не має впливу на фінансову звітність Товариства. 

Щорічні удосконалення МСФЗ  

Перераховані нижче удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Товариства : 

МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності". Це 

удосконалення роз'яснює, що Товариство, яка припинила застосовувати МСФЗ у минулому і 

вирішила, що зобов'язана знову складати звітність по МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 

повторно. Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, Товариство повинна ретроспективно 

перерахувати фінансову звітність начебто вона ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ. 

МСБО 1 "Представлення фінансової звітності". Це удосконалення роз'яснює різницю 

між додаткової порівняльної інформації, що надається на добровільній основі, і мінімумом 

необхідної порівняльної інформації. Як правило, мінімальною необхідною порівняльною 

інформацією є інформація за попередній звітний період. 

МСБО 16 "Основні засоби". Це удосконалення роз'яснює, що основні запасні частини і 

допоміжне устаткування, які задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами. 

МСБО 32 "Фінансові інструменти: представлення інформації". Це удосконалення 

роз'яснює, що податок на прибуток, що відноситься до виплат на користь акціонерів, 

враховується відповідно до МСФЗ( IAS ) 12 "Податок на прибуток". 



МСБО 34 "Проміжна фінансова звітність". Це удосконалення приводить у відповідність 

вимоги по розкриттю в проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів 

сегменту з вимогами по розкриттю в ній інформації про зобов'язання сегменту. Згідно з цим 

роз'ясненням, розкриття інформації в проміжній фінансовій звітності також повинні 

відповідати розкриттям інформації в річній фінансовій звітності. 

МСФЗ і Інтерпретації, що не набули чинності 

Товариство не застосовувала наступні МСФЗ і Інтерпретації МСФЗ і МСБО, які були 

опубліковані, але не набули чинності: 

Поправки до МСБО 32 - "Взаємозалік фінансових активів і фінансових зобов'язань" 

описують, як слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСБО 32 відносно систем 

розрахунків (таких як системи єдиного клірингового центру), у рамках яких 

використовуються механізми неодночасних валових платежів. Передбачається, що ці 

поправки не матимуть впливу на фінансове положення або фінансові результати діяльності 

Товариства. Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 

січня 2014 року або після цієї дати. 

Поправки до МСБО 36 - "Розкриття інформації відносно суми очікуваного 

відшкодування для нефінансових активів". Ця поправка зменшує обставини, при яких 

відшкодовувана сума активів або генеруючих одиниць має бути розкрита, і вводиться явна 

вимога про розкриття ставки дисконтування при визначенні знецінення (чи сторнування 

знецінення), де сума очікуваного відшкодування(на основі справедливої вартості за 

вирахуванням витрат по вибуттю) визначається з використанням дисконтування. Поправки 

набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після 

цієї дати. Передбачається, що ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення або 

фінансові результати діяльності Товариства. 

МСФЗ 9 "Фінансові інструменти: класифікація і оцінка", стандарт опублікований в 

листопаді 2009 року, він замінює МСБО 39 "Фінансових інструментів: визнання і оцінка" в 

частині класифікації і оцінки фінансових інструментів. Вступ в силу цього стандарту був 

запланований для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2015 року, але надалі дата 

набуття чинності була скасована. Товариство оцінює вплив стандарту на свою фінансову 

звітність. 

Поправки до МСФЗ 10, МСФЗ 12 і МСБО 27 - "Інвестиційні Товариства " набувають 

чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати і 

передбачають виключення з вимог про консолідацію для компаній, які відповідають 

визначенню інвестиційної Товариства згідно МСФЗ 10. Виключення з вимог про консолідацію 

вимагає, щоб інвестиційні Товариства враховували дочірні Товариства за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток. Ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення 

або фінансові результати діяльності Товариства. 

Поправки до МСБО 39 - "Новація похідних інструментів і продовження обліку 

хеджування". У цих поправках передбачається виключення з вимоги про припинення обліку 

хеджування у разі, коли новація похідного інструменту, визначеного як інструмент 

хеджування, відповідає встановленим критеріям. Ці поправки набувають чинності для річних 

звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї дати. Товариство чекає, що 

ці поправки не матимуть впливу на фінансове положення або фінансові результати його 

діяльності. 

Інтерпретація IFRIC 21 "Обов'язкові платежі". У Інтерпретації роз'яснюється, що 

Товариство визнає зобов'язання по обов'язкових платежах тоді, коли відбувається дія, що 

спричиняє за собою їх сплату. У разі обов'язкового платежу, виплату якого потрібно у разі 

досягнення мінімального порогового значення, в інтерпретації встановлюється заборона на 

визнання передбачуваного зобов'язання до досягнення встановленого мінімального 

порогового значення. Інтерпретація IFRIC 21 набуває чинності для річних звітних періодів, що 



починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Ця інтерпретація не вплине на фінансову 

звітність Товариства. 

Поправки до МСБО 19 - "Програми зі встановленими виплатами: внески працівників". 

Поправки уточнюють вимоги, що пред'являються до того, яким чином внески працівників або 

третіх осіб, пов'язані з послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона 

дозволяє, але не зобов'язує визнавати такі внески як зниження вартості послуг в періоді, в 

якому відповідна послуга надається, у разі, якщо сума вкладу не залежить від числа років 

надання послуг. Ці поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що 

починаються 1 липня 2014 року або після цієї дати. Товариство чекає, що ці поправки не 

матимуть впливу на фінансове положення або фінансові результати його діяльності. 

Програма "Щорічні удосконалення МСФЗ". Ряд змін до стандартів, прийнятих у рамках 

програм по щорічному удосконаленню МСФЗ, набуває чинності для річних звітних періодів, 

що починаються 1 липня 2014 або після цієї дати. Ці поправки в основному носять 

уточнюючий характер, що дозволить зняти деякі невизначеності у формулюваннях і так далі. 

Прийняття цих удосконалень не вплине на фінансову звітність Товариства. 

Примітка 5. Основні засоби  

Основні засоби представлені наступним чином: 

 

 
Будинки 

та споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструмен

ти, 

прилади та 

інвентар 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Інвести

ційна 

нерухо

мість 

Разом 

               

Первісна 

вартість 
       

на 01.01.2014  
9816 6348 777 305 83  17329 

Коригування з 

початку року 
-749     8424 7675 

Надходження 
5 176   173  354 

Переміщення        

Вибуття 
    181  181 

Первісна 

вартість   на 

31.12.2014 

9 072 6 524 777 305 75 8424 25177 

Накопичений 

знос 
       

на 01.01.2014  
3 909 5016 675 156  0  9756 

Коригування 

остатку на 

початок 

-354 3     351 

Нараховано знос 

за період 
181 356 45 51                          0 169 802 

Знос по вибувшим 
       

Знос на 

31.12.2014 
3736 5375 720 207  0 169 10207 

Залишкова 

вартість 
       

на 31.12.2014 

5336 1149 58 97 75 

 

8255 

 

7 572 



Примітка 6. Відстрочені податки 

Розрахунки відстрочених податкових активів та зобов’язань не здійснювались. 

Примітка 7. Запаси 

Станом на 31 грудня запаси включають: 
 2014 2013 

Сировина й матеріали        2816 2033 

Паливо 1 1 

Готова продукція/товари      1119 717 

Незавершене виробництво      

Запасні частини                  3 31 

Малоцінні швидкозношувані предмети 78 90 

Товари                  434 81 

 4451 2953 

Керівництво Товариства приймає рішення про списання запасів до їх чистої вартості реалізації 

виходячи з їх структури та ознак економічного, технічного та фізичного зносу. 

Примітка 8. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість представлена наступним чином: 

 2014 2013 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 

 у тому числі: 

681 

 

1517 

 

Дебіторська заборгованість третіх осіб 545 822 

Дебіторська заборгованість пов'язаних осіб 136 695 

мінус: резерв сумнівних боргів -487 -700 

Всього 194 817 

Інша поточна дебіторська заборгованість представлена наступним чином 

 2014 2013 
Інша поточна дебіторська заборгованість, 

у тому числі: 

367 

 

595 

 

Дебіторська заборгованість за авансами виданими 343             274 

Дебіторська заборгованість за податковими платежами 24                             321                 

Інша поточна дебіторська заборгованість  пов'язаних  сторін   

Інша поточна дебіторська заборгованість   

резерв сумнівних боргів -103 -113 

Всього 264 482 

Рух резерву сумнівних боргів представлено наступним чином: 

 2014 

Сальдо резерву на початок періоду 813 

Збитки від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 487 

Збитки від знецінення іншої поточної дебіторської заборгованості 103 

Повернені суми  813 

Сальдо резерву на кінець періоду 590 

Примітка 9.  Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 31 грудня грошові кошти та еквіваленти представлені таким чином: 

 2013 2013 

Кошти на поточних рахунках  17 180 

Всього 17 180 

 



Примітка 10  Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року та 31.12.2013 року становив 1 500 000 (один 

мільйон п’ятсот тисяч ) гривень. Статутний капітал поділено на 30 000 000 (тридцять мільйонів)  

простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. за одну акцію. 
 

Примітка 11  Розподіл прибутку  

У відповідності до українського законодавства Товариство розподіляє прибуток у якості 
дивідендів на основі бухгалтерської звітності складеної за МСФЗ. У відповідності до 
українського законодавства розподілу підлягає чистий прибуток. В зв’язку з отриманням 
збитків протягом 2012-2014 років розподіл прибутку не провадився. 

Примітка 12 Кредиторська заборгованість 

Кредиторська заборгованість представлена наступним чином: 

 2014 2013 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

 21076 19 303 

Кредиторска заборгованість заборгованість за товари, роботи, послуги  1289 860 

Кредиторска заборгованість за товари, роботи, послуги - пов'язаних  сторін 19787 18443 

   

Інша поточна кредиторська заборгованість   

з бюджетом                                           151 151 

зі страхування 299 479 

з оплати праці 789 874 

Інші поточні забезпечення 440 421 

Інші поточні зобов'язання 

Інші поточні зобов’язання пов'язаних  сторін 
  

Всього 1679 1925 

 

Примітка 13  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року доходи Товариства складали: 

 2014 2013 

   

Дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) 18446                    11 542                    

Дохід від іншої реалізаці 245 184 

Інші доходи 7675  

Всього 26366 11 726 

Примітка 14  Собівартість реалізації 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року собівартість реалізованої продукції складала: 

 2014 2013 

Вартість запасів 

11039 

3815 

Вартість інших запасів 147 

Витрати на паливо 69 

Витрати персоналу 1687 1695 

Амортизація 0 0 

Транспортно-заготівельні витрати 306 82 

Інші витрати 2300 2343 

Всього 15332 8151 

Примітка 15   Адміністративні витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року адміністративні витрати складали: 

 2014 2013 

Матеріальні витрати 28 61 

Витрати на адміністративний персонал 1250 980 



Витрати на відрядження 8 16 

Амортизація обладнання загального призначення 357 353 

Витрати на поточні ремонти та обслуговування основних фондів загального 

призначення 
185 86 

Витрати на послуги зв’язку 65 70 

Витрати енергії та комунальні послуги 176 177 

Банківські послуги 57 45 

Інші адміністративні витрати 336 352 

Всього 2462 2140 

 

Примітка 16   Витрати на збут 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року витрати на збут складали: 

 2014 2013 

Витрати на персонал з маркетингу та збуту 651 518 

Транспортні витрати сторонніх організацій та ГСМ 143 92 

Витрати на відрядження 42 126 

Витрати на рекламу 216 55 

Інші збутові витрати 286 25 

Витрати на експортні поставки (таможені) 8 11 

Всього 1346 827 

Примітка 17   Інші доходи 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року  інші доходи Товариства складали: 

 2014 2013 

Доход від реалізація іноземної валюти 32 48 

Дохід від курсових різниць 179 6 

Доход від списання кредиторської заборгованості 29 127 

Інші доходи 7675  

Відшкодування раніше списаних активів 5 1 

Відсотки отримані  2 

Всього  184 

Примітка 18  Інші витрати 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року  інші  витрати Товариства складали 

 2014 2013 

Електроенергія  3 

Місцеві податки та збори 145 222 

Витрати на оплату  персоналу  8 

Нарахування на  заробітну плату  3 

Резерв сумнівних боргів -590 -908 

Штрафи 45 41 

Інші витрати 1586 1908 

Всього 1186 1277 

Примітка 19 Операції з пов’язаними сторонами 

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або 

контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. 

Зв’язані сторони можуть вступають в угоди, ціни і умови таких угод не відрізняються від угод і 
умов між незв’язаними сторонами. 

Пов'язані сторони включають:  

- акціонерів; 

- Ключовий керуючий персонал і близьких членів їх сімей; 



- Товариства, що перебувають під контролем або які знаходяться під істотним впливом 
Товариства, чи його акціонерів. 

Операції з пов’язаними сторонами за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року представлені таким 

чином: 

 2013 2012 

Доходи отримані по торговельним операціям  456 5213 

Доходи отримані по іншим операціям    

Витрати понесені по торговельним операціям    

Торговельна дебіторська заборгованість 527 2822 

Інша дебіторська заборгованість  304 

Ключовий керівний персонал представлений Правлінням Товариства. 

За рік, що закінчився 31 грудня 2014 року витрати на винагороду ключового управлінського 
персоналу складали: 

 2013 2012 

Заробітна плата та інші заохочення 62 93 

Нарахування на заробітну плату 23 35 

   

Примітка 20 Потенційні та умовні зобов’язання. 

Юридичні питання. 

В ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає в якості позивача за окремими 

судовими позовами та претензіями. 

Станом на 31 грудня 2014 року, за оцінками керівництва, ймовірність виграшу Товариства у судових 

справах, в яких воно є позивачем є високою. 

Податкова система. 

Приймаючи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених 
податкових активів та зобов’язань не проводилась через судження керівництва Товариства, 
які базувалось на інформації, що була у його розпорядженні на момент складання даної 
фінансової звітності.  

Примітка 21 Політика управління ризиками. 

Ризик ліквідності 

Ризиком ліквідності є ризик того, що Товариство не зможе розрахуватися по зобов'язанням 
при настанні терміну їх погашення. Товариство намагається здійснювати управління і 
контроль за ліквідністю. Товариство використовує процедуру підготовки бюджету і 
прогнозування руху грошових коштів, для забезпечення наявності у Товариства необхідних 
коштів для виконання своїх платіжних зобов'язань. На основі прогнозованих потоків грошових 
коштів приймаються рішення про вкладення грошових коштів або залученні фінансування, 
коли це потрібно. 

 

31.12.2014 

До 3 

місяців 

До 6 

місяців  

До 12  

місяців  

Більше 

року Всього 

      

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ     

Торгова дебіторська заборгованість 171   23 194 

Інша дебіторська заборгованість 253 7 2  262 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з                                                        

бюджетом                                                                                                                                                                                                                              

 

2 2 

Векселі одержані      

Грошові кошти       

Грошові кошти на поточному рахунку 17    17 

     

ИТОГО АКТИВИ 441 7 2 25 476 

      

КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ      



 

Кредитний ризик 

Кожен клас фінансових активів, представлений в звіті про фінансове стан Товариства до 
певної міри схильний до кредитного ризику. Керівництво розвиває і вводить політики і 
процедури, які мінімізують впливи негативних подій, викликаних впливом ризиків на 
фінансовий стан Товариства. 

Фінансові інструменти, які мають кредитний ризик, - це в основному дебіторська 
заборгованість з основної діяльності і інша дебіторська заборгованість. Кредитний ризик, 
пов'язаний з цими активами обмежений  внаслідок розміру клієнтської бази Товариства і 
безперервними процедурами моніторингу кредитоспроможності  клієнтів і інших дебіторів. 

Дебіторська заборгованість Товариства представлена дебіторською заборгованістю 
комерційних організацій, яка має кредитний ризик. Збір дебіторської заборгованості в 
основному залежить від  політичних і економічних чинників і не завжди піддається контролю з 
боку Товариства. 

Проте, керівництво робить всі можливі заходи, щоб мінімізувати ризик неповернення 
дебіторської заборгованості від дебіторів. Зокрема, кредитоспроможність таких дебіторів 

оцінюється на основі фінансових показників.  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 
580 303 70 2941 3894 

Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати 

праці 
789    789 

Поточні забезпечення 440    440 

Інша поточна кредиторська  заборгованість   1300 102 871 15323 17596 

Поточні зобов'язання за розрахунками з 

бюджетом  
451    451 

ИТОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 3560 405 941 18264 23170 

      

ЧИСТА ПОЗИЦІЯ      

      


