Примітки до фінансової звітності

Приватне акціонерне товариство
«Василівський завод технологічного
обладнання»
Примітки до фінансової звітності
Фінансова звітність Приватного акціонерне товариство «Василівський завод
технологічного обладнання» підготовлена за звітний рік, який включає період з 01 січня 2020
року по 31 грудня 2020 року.

1. Основні відомості про товариство
Товариство "Василівський завод технологічного обладнання" створено у травнi
1978р. у складі виробничого об`єднання "Iскра". В 1996р. В процесі приватизації був
реорганізовано у відкрите акціонерне товариство "Василівський завод технологічного
обладнання" (ВАТ "ВЗТО"). Згідно протоколу №12 від 22.04.11р. чергових загальних
зборів акціонерів ВАТ "ВЗТО" змінено назву на публічне акціонерне товариство
"Василівський завод технологічного обладнання" (ПАТ "ВЗТО"). 15.12.2017р. змінено тип
товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство
«Василівський завод технологічного обладнання»(ПРАТ «ВЗТО), протокол позачергових
загальних зборів акціонерів №20.
ПрАТ "ВЗТО" має такі структурні пiдроздiли: цех з металургійної переробки брухту
та вiдходiв алюмiнiю, виробництва алюмiнiєвого профілю; інструментальний вiддiл
(виготовлення та ремонт спеціального оснащення для основного виробництва); вiддiл
головного механіка (обслуговування та ремонт обладнання); вiддiл головного енергетика
(обслуговування та ремонт електро-, та енергообладнання); бюро матерiально-технiчного
забезпечення; транспортний вiддiл; центральна заводська лабораторiя спектрального
аналізу та вiддiл технічного контролю. Всі пiдроздiли знаходяться у м. Василiвка,
Запорізької обл. Товариство не має дочiрнiх підприємств, представництв та інших
відокремлених структурних пiдроздiлiв.
Юридична адреса та
місце здійснення діяльності: 71600, Запорізька обл..,
Василівський район, м.Василівка, а/с 5
Телефон: (+3806175) 7-67-86, (+3806175) 7-68-51.
Основні види діяльності: виробництво алюмінієвого профілю, надання послуг.
Пропозицій щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звітного року не надходило.
Перспективи подальшого розвитку керівництво вбачає в напрямку розширення
номенклатури готової продукції. Товариство має можливість збільшити обсяги
виробництва за умови зростання темпів росту металургійного виробництва. А також
1

Примітки до фінансової звітності
емітент має можливість збільшити поставки електроенергетичної продукції для
енергетичних компаній.
Незважаючи на те, що виробництво алюмінієвих профілів здійснює близько десяти
підприємств України та на більшості з них впроваджені більш прогресивні технології
виробництва, проте Товариство займає певне становище на ринку збуту алюмінієвих
профілів. Перевагою для Товариства є те, що підприємство має можливість достатньо
мобільно виконувати замовлення клієнтів та в невеликих обсягах, що для великих
виробників аналогічної продукції є невигідним.
(а) Основна діяльність
Основними видами діяльності, якими займається товариство є: металургійна
переробка брухту та відходів алюмінію, надання послуг. Продукцією, що виробляє
підприємство, є алюмінiєвi гарячепресовані профілі, а саме, шина алюмiнiєва
електротехнічна, труба алюмінієва, кутник, пруток.
(b) Акціонери
Акціонерами Компанії є резиденти України - фізичні та юридичні особи.
Станом на 31 грудня 2019 та 2020 років такі акціонери володіли акціями
підприємства:
Акціонери Підприємства:

31.12.2019
%

31.12.2020
%

Фізична особа
Фізична особа
Інші (менше 10%)
Всього

46,0569
46,0569
7,8862

46,0569
46,0569
7,8862

100,00

100,00

Кількість працівників складала станом на:
31 грудня 2019 р.
31 грудня 2020 р.

55 чоловік
54 чоловік

2. Основа підготовки фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). За всі звітні
періоди, які закінчувались 31 грудня 2019р., Товариство складало фінансову звітність
відповідно до Національних (стандартів) положень бухгалтерського обліку України.
Зазначена фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2020 р., є першою
фінансовою звітністю, яка підготовлена відповідно до МСФЗ.
Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2020 році, датою переходу на МСФЗ
визначено - 1 січня 2019 року. Фінансова звітність була складена за формами
встановленими Національними стандартами бухгалтерського обліку.
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів
обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою вартістю
основних засобів на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1
«Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності».
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної
фінансової звітності надані нижче. Визначені положення облікової політики послідовно
застосовувались по відношенню до всіх наданим в звітності періодам, якщо не вказано
інше.
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Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності
складається на основі бухгалтерських записів згідно українського законодавства шляхом
трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою
достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.
Валюта надання інформації
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.
Принцип безперервності діяльності
Керівництво Товариства вважає за доцільне складати фінансову звітність на основі
припущення щодо безперервної діяльності, та вживає низку заходів, спрямованих на
покращення фінансового стану та ліквідності.
Епідемія COVID-19 та карантин, пов'язаний з цим привели до істотного уповільнення
української економіки. Політична криза в Україні та відсутність вагомих кроків у
напрямку реформ вже призводять до ризику втратити інвестиції. Заходи, що вживаються
для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин,
соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо
уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і Товариства. Різні фінансові
та економічні проблеми, які пов'язані з пандемією коронавірусу, впливають як на
споживачів, так і на бізнес. Через пандемію скоротився обсяг вантажоперевезень і
сповільнилася торгівля в цілому, що призвело до падіння обсягу виробництва і
оборотність грошових коштів. Протягом 2020 року не очікується суттєвого впливу на
оцінку фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку
очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових активів відповідно до МСФЗ
9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових активів
відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і тривалості
подій, пов’язаних зі спалахом короновірусу COVID-19, компанія не має практичної
можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий
стан і фінансові результати діяльності в 2020 році. В теперішній час компанія уважно
слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.
В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме відчувати вплив
нестабільної економіки в державі. Наслідком цьому є невизначеність, яка здатна істотним
чином впливати на майбутні операції, на можливість відшкодування вартості активів
Товариством, а також на її готовність своєчасно обслуговувати i погашати свої борги
(зобов'язання) при настанні термінів їх погашення. Економічна
більшою мірою
залежатиме від ефективності фіскальних i інших заходів, які реалізує уряд України та
розвитку фондового ринку України. Дана фінансова звітність підготовлена на основі
припущення, що Товариство функціонуватиме в майбутньому.
3. Перше застосування МСФЗ
Товариство підготувало фінансову звітність, яка відповідає МСФЗ відносно звітних
періодів , які закінчуються 31 грудня 2020 р. разом з порівнювальною інформацією станом
на 31 грудня 2018 р. При підготовці наданої фінансової звітності вступний звіт про
фінансовий стан був підготовлений на 1 січня 2019 р.- дату переходу Товариства на
МСФЗ.
Застосовані виключення:
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МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» звільняє Товариства, які вперше застосовують МСФЗ від ретроспективного
застосування деяких МСФЗ.
Стандарт містить ряд добровільних і обов'язкових виключень ретроспективного
застосування стандартів МСФО що діють за станом на 31 грудня 2020 р.
Товариство скористалася наступними добровільними виключеннями:
1. Товариство використовує справедливу вартість у своєму звіті про фінансовий
стан за МСФЗ на початок періоду як доцільну собівартість об’єкта основних засобів;
2. Товариство використало право на перспективне розкриття інформації щодо
вартості зобов’язань за пенсійними виплатами. Товариство обрало метод облікової
політики, згідно з яким актуарні витрати та доходи визнаються по даті їх виникнення
(МСФЗ 19 пункт 19, 93);
3. Товариство застосовує вимоги щодо зменшення корисності, встановлені
розділом 5.5 МСФЗ 9, ретроспективно.
Фінансова звітність яка надається відрізняється від звітності, яка була надана
відповідно до звітності складеної відповідно з ПСБО в зв’язку з тим, що в ній відображені
деякі коригування, не проведені в бухгалтерському обліку Товариства, але які потрібні з
метою відображення її фінансового стану, результатів господарчої діяльності та руху
грошових коштів відповідно до МСФЗ.
Звіряння власного капіталу та прибутку або збитку
Узгодження власного капіталу станом на 01 січня 2019 року (дата переходу на
МСФЗ) представлено наступним чином:
тис.грн
Статті

№

Пояснення

Попередні
П(С)БО

Виправлення
помилок

Вплив
переходу
на МСФЗ

Основні засоби

1,2

Визнання у
відповідності до
МСФЗ

2307

0

385

2692

Капітальні інвестиції

2

Класифікація
відповідно до
МСФЗ

579

0

-579

0

Відстрочені податкові
активи

3

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ

0

0

224

224

Виробничі запаси

2

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ

1527

0

95

1622

Поточна дебіторська
заборгованість

4

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ

1120

0

-15

1105

5

Перекласифікація
відповідно до
МСФЗ

3

0

179

182

10

Перекласифікація
відповідно до
МСФЗ

215

0

5

220

Інша поточна
дебіторська
заборгованість
Дебіторська
заборгованість за
виданими авансами та
за розрахунками з
бюджетом

МСФЗ
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Статті

№

Пояснення

Попередні
П(С)БО

Виправлення
помилок

Вплив
переходу
на МСФЗ

МСФЗ

Інші оборотні активи

11

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ

147

0

-147

0

разом змін в активах

147

Забезпечення виплат
персоналу

6

Інші забезпечення

6

Інші поточні
зобов’язання

7

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ
короткострокової
заборгованості
по пільговим
пенсіям
Оцінка у
відповідності до
МСФЗ
довгострокових
пільгових пенсій
Оцінка у
відповідності до
МСФЗ

443

0

126

569

0

0

1107

1107

911

0

36

947

разом змін в
зобов’язаннях

1269

Разом, активи мінус
зобов’язання

-1122

Інший додатковий
капітал

Нерозподілені
прибутки/збитки

Разом, власний
капітал

№
запису
1
2
3
4
5

8

Оцінка у
відповідності до
МСФЗ
(коригування
дооцінки
основних засобів)

3967

0

-3967

0

9

Вплив
коригувань
справедливої
вартості
основних засобів,
зменшення
корисності
дебіторської
заборгованості

-142

0

2845

2703

1122

Пояснення до узгодження власного капіталу на дату переходу на
МСФЗ
перекласифікація основних засобів на дату переходу на МСФЗ
Перекласифікація капітальних інвестицій
Визначення відкладених податкових активів
Коригування поточної дебіторської заборгованості відповідно до
МСФЗ- визначення знецінення на суму очікуваних кредитних збитків
Коригування іншої поточної дебіторської заборгованості відповідно
до вимог МСФЗ
5
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5
5
6
6
7
7
8
9

Коригування дебіторської заборгованості за виданими авансами та за
розрахунками з бюджетом
Перекласифікація інших оборотних активів відповідно до МСФЗ
Визнання забезпечень по виплатам персоналу
Оцінка у відповідності до МСФЗ пільгових пенсій
Оцінка поточних зобов’язань відповідно до вимог МСФЗ
Перекласифікація інших поточних зобов’язань
Коригування дооцінки основних засобів
Вплив на нерозподілені прибутки/збитки коригувань до справедливої
вартості дебіторської заборгованості та нарахованих резервів

Узгодження власного капіталу на 31 грудня 2019 року та прибутку за 2019р. у
фінансовій звітності за Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України
(ПСБО) та за МСФЗ, надане наступним чином:
тис.грн.
Звітність за ПСБО

Капітал
3967

зміна облікової політики на дату
переходу на МСФЗ
Коригування резерву дооцінки

2 019
Прибуток
-142
-1122

-3967

Відстрочені податки

3967
-22

Коригування дебіторської
заборгованості
Відображення резерву відпусток та
пільгових пенсій
Інші коригування
поточний прибуток за ПСБУ
Звітність за МСФЗ

2
125

0

2108
4916

Звіт про рух грошових коштів
Перехід на МСФЗ не привів до значних коригувань у звіті про рух грошових коштів
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020року.
3. Основні принципи облікової політики
Примітка 3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
Класифікація фінансових активів. Фінансові активи класифікуються по наступним
категоріям:
 фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з
віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків;
 фінансові активи, які утримуються з метою погашення;
 фінансові активи, які утримуються з метою продажу;
 фінансові активи, які утримуються з метою отримання дивідендів.
Торгові цінні папери будуть як і раніше класифікуватися як оцінювані за СВПЗ.
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Для боргових фінансових інструментів - векселів, які відповідають критерію SPPI,
класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з якою
управляються дані інструменти:
► інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових
потоків, оцінюються за амортизованою вартістю;
Дольові фінансові активи, які не відносяться до торгового портфелю, будуть оцінюватися
за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до МСФЗ 9.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або урегулювати
зобов’язання при здійсненні операції на ринкових умовах між добре проінформованими,
незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість є
поточною ціною фінансових активів на активних ринках, або договірна вартість таких
активів за умовами останньої операції з ними в разі відсутності відкритих котирувань.
Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким
відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель
оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків, або остання (балансова) вартість
фінансового активу (історична вартість). В даній фінансовій звітності зроблені відповідні
розкриття, якщо зміни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змін прибутку,
доходів, загальної суми активів або зобов’язань.
Знецінення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанія визнавала резерв під очікувані кредитні
збитки (ОКЗ) за всіма своїми борговими фінансовими активами, що оцінюються за
амортизованою вартістю або за справедливою вартістю, а також зобов'язаннями з надання
позик і договорами фінансових гарантій. Резерв розраховується на основі очікуваних
кредитних збитків, пов'язаних з ймовірністю дефолту протягом наступних дванадцяти
місяців, якщо не відбулося істотного збільшення кредитного ризику з моменту визнання
фінансового інструменту; в останньому випадку резерв розраховується на основі
очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу.
Якщо фінансовий актив відповідає визначенню придбаного або створеного
кредитно-знеціненого фінансового активу, резерв розраховується на основі зміни
очікуваних кредитних збитків за весь термін життя активу.
Основними ознаками знецінення для Компанії може бути порушення платіжних
зобов’язань більш ніж на 180 днів, реструктуризація, яка здійснюється з погіршенням
позицій кредитора і несе прямі фінансові втрати, порушення справи про банкрутство або
ліквідацію клієнта та інше.
Під час складання фінансової звітності керівництво оцінило кредитний ризик
наявних фінансових активів та не виявило зазначених критеріїв.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання
Компанія оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які
прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового
зобов’язання.
Основними подіями, що свідчать про знецінення фінансового активу, можуть бути:
а) фінансові труднощі емітентів акцій або корпоративних прав;
б) порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати
нарахованих доходів та/або основної суми боргу);
в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація емітента
фінансового інструмента;
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ґ) прийняття рішення НКЦПФР щодо анулювання реєстрації випуску пакета акцій
емітентів.
Знецінення цінних паперів в портфелі до погашення.
Товариство оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки знецінення за
цінними паперами в портфелі до погашення. У випадку наявності ознак від знецінення,
сума збитків визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою
вартістю майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується, а сума
збитку відображається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Якщо у наступному році сума оцінених збитків від знецінення зменшується
внаслідок події, яка сталася після того, як були визнані збитки від знецінення, тоді раніше
визнані суми збитків відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний
дохід.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно
оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то Товариство
застосовує для визначення справедливої вартості такі методи:
- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
- залишається ринкова вартість такого фінансового активу на розрахунок
попереднього періоду;
- аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих
грошових потоків, Товариство використовує ставку дисконту, яка дорівнює або
діючій нормі прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в основному
такі самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура
потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна
ставка), а в разі її відсутності – розмір ставки дисконтування затвердженої
обліковою політикою Товариства.;
- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості
цінних паперів.
Разом з тим переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір про продаж за
визначеною вартістю реалізації, між датою операції і датою розрахунку в бухгалтерському
обліку не відображається.
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням
змін на рахунок прибутків і збитків
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням
змін на прибутки і збитки, Компанія відносить інвестиції в акції, корпоративні права.
Після первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від
зміни справедливої вартості фінансового активу відбиваються в прибутку або збитку за
рік як фінансові доходи доки визнання фінансового активу не буде припинено.
Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання
виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою.
Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума
кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку.
Ринкові акції оцінюються за середньозваженою ринковою ціною.
Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно
оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то Компанія
застосовує для визначення справедливої вартості такі методи:
- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
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залишається ринкова вартість такого фінансового активу на розрахунок
попереднього періоду;
- аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих
грошових потоків, Компанія використовує ставку дисконту, яка дорівнює або
діючій нормі прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в
основному такі самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився;
структура потоків грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента,
процентна ставка), а в разі її відсутності – розмір ставки дисконтування
затвердженої обліковою політикою Компанії;
- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості
цінних паперів.
Разом з тим переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір про продаж за
визначеною вартістю реалізації, між датою операції і датою розрахунку в
бухгалтерському обліку не відображається.
-

Цінні папери в портфелі до погашення
У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з
фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а також з фіксованим
строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до погашення, якщо
Товариство має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою отримання
процентного доходу - як правило векселя.
Після первісного визнання боргові цінні папери в портфелі до погашення на дату
балансу відображаються за їх амортизованою собівартістю в разі, якщо термін
очікуваного погашення складає термін більше одного року.
Товариство визнає дохід та здійснює амортизацію дисконту (премії) за борговими
цінними паперами не рідше одного разу на квартал із застосуванням методу ефективної
ставки відсотка.
Боргові цінні папери в портфелі до погашення підлягають перегляду на
знецінення.
За цінними паперами в портфелі до погашення визнаються процентні доходи, у
тому числі у вигляді амортизації дисконту (премії) із застосуванням принципу
нарахування та методу ефективної ставки відсотка.
Компанія визнає процентні доходи за борговими цінними паперами в сумі, що є
добутком амортизованої собівартості та первісної ефективної ставки відсотка
відповідного цінного папера, у тому числі і за цінними паперами, за якими визнавалося
знецінення.
На дату балансу цінні папери в портфелі до погашення переглядаються щодо
можливого знецінення на основі аналізу очікуваних грошових потоків.
Знецінення цінних паперів у портфелі до погашення відображається в
бухгалтерському обліку шляхом формування резерву на суму перевищення балансової
вартості цінних паперів (без урахування сум накопиченої уцінки) над поточною
теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків за таким
цінним папером, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто за
ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання).
За наявності прострочених процентів на час визнання знецінення цінних паперів у
портфелі до погашення відображає визначений збиток за рахунками резервів під
знецінення цінних паперів та під заборгованість за нарахованими доходами. Сума
резервів, відображених за відповідними рахунками, має відповідати різниці між
балансовою вартістю цінних паперів та оціненою сумою очікуваного відшкодування на
дату визнання знецінення.
Грошові кошти та їхні еквіваленти
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Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які
можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення
три місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з
урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість. Грошові
кошти, на які має місце обмеження щодо їх використання, відображаються в обліку
окремою статтею якщо їх сума виходить за межу суттєвості.
Грошові кошти товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в
банках, грошові кошти в дорозі, короткострокові депозити.
Дебіторська заборгованість
Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с
бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати
на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість
(довгострокова) оцінюється за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу
ефективного відсотка.
Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності,
балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку
резервів.
Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.
Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на
основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку Керівництва, достатня для
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви
створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів,
суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які
Компанія розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності
збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення
заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів
такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як
збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або
географічному регіоні групи.
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума
збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно
пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то
попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок
коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі
неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.
Примітка 3.2. Основні засоби
Компанія 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 6000,0 грн.
В 2020 році були внесені зміни до розміру облікової оцінки вартості основних засобів
відповідно до яких вартість придбаних ОЗ починаючи з 2020 року складає – 20000грн.
Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Сума накопиченої
амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та
чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
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Подальші витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться
на витрати поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли
вони понесені. Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів
капіталізуються при одночасному списанні тих, що підлягають заміні частин.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між
отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в
прибутках або збитках за рік в складі іншого операційного доходу або витрат.
Амортизація. На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного
будівництва амортизація не нараховується.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з
використанням таких термінів використання:
Групи основних засобів
Будівлі
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Меблі
Інші основні засоби

Місяці
240
60
60
48
144

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для
використання (тобто з дати воду об’єкта в експлуатацію). 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.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю.
Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших юридичних
прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного
методу.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність
активу може зменшитися. Підприємство 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 іншим стандартом.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх
періодах, Підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки,
застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.
Операційна оренда
Договір є орендою, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати
користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на
компенсацію (параграф 9 МСФЗ 16).
В договорах по яким Компанія виступає орендарем - орендне зобов’язання первісно
визнається як теперішня (продисконтована) вартість орендних платежів, не сплачених на
дату початку оренди.
На дату початку оренди (підписання акта приймання-передачі об’єкта в
оренду) орендар визнає актив у формі права користування- що враховує наступні
платежі
— величина первісної оцінки орендного зобов’язання;
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— орендні платежі, сплачені авансом на дату початку оренди або до такої дати;
— первісні прямі витрати, понесені суб’єктом господарювання (додаткові витрати на
укладення договору, які не були б понесені, якби договір не укладався);
— забезпечення під демонтаж
У відповідності до КРМФЗ (IFRIC) 21 «Обов’язкові платежі» ПДВ не включається
до складу орендного зобов’язання.
Змінна частина орендних платежів таких як нарахування комунальних платежів,
збільшення орендного платежу на індекс інфляції тощо враховуються в складі витрат по
факти визнання зобов’язань перед Орендодавцем.
Компанія
може застосувати спрощення практичного характеру і не
керуватися МСФЗ 16 (тобто не визнавати в себе на балансі актив у формі права
користування) щодо:
(1) короткострокової оренди (оренда строком < 12 місяців) незалежно від вартості
орендованого об’єкта. Якщо договором передбачена можливість його пролонгації й існує
впевненість у тому, що орендар скористається правом пролонгації, то строк оренди
потрібно розраховувати з урахуванням строку пролонгації;
(2) оренди, за якою базовий актив (актив, який є об’єктом оренди) є малоцінним.
Орендар оцінює вартість орендованого активу на підставі вартості активу, коли він
є новим, незалежно від віку орендованого активу. Вартість такої оцінки передбачена
правилами оцінки основних засобів.
Якщо підприємство користується спрощеннями практичного характеру (що
закріплює в обліковій політиці (ОП)), то тоді об’єкт у формі права користування не
визнається на балансі, а орендні платежі обліковуються як витрати періоду.
Облікова політика передбачає два способи визначення ставки дисконтування.
Перший полягає у використанні ставки, закладеної в оренду. Якщо визначити ставку,
закладену в оренду, неможливо, то орендар замість цього використовує облікову ставку
НБУ станом на кінець року. У 2019-2020 роках такою ставкою визнана – 13,5%.
В подальшому орендний актив обліковується за правилами МСФЗ 16 та підлягає
амортизації до складу поточних витрат за прямолінійним методом за терміном,
встановленим договором.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє 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 звітній період. Поточні
витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок,
чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та
являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою
базою.
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових
різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з
урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок
якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова
вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в
тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований
прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового
активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в
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прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від
операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок
відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому
чи в іншому періоді.
Податок на додану вартість
Податок на додану вартість, який відносить ся до виручки від реалізації підлягає
сплаті в бюджет на більш раню дату: (а) дату отримання сум дебіторської заборгованості
від клієнтів або (б) дату поставки товарів або послуг клієнтам. ПДВ, сплачений при
придбанні товарів та послуг, підлягає відшкодуванню шляхом заліку з ПДВ, нарахованого
з виручки від реалізації. Податкові органи дозволяють розрахунки по ПДВ на неттопідставі. ПДВ до сплати та ПДС сплачений розкривається в звіті про фінансовий стан в
згорнутому вигляді в складі активів або зобов’язань. При формуванні резерву під
знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається на повну
суму заборгованості, включаючи ПДВ.
Фінансові зобов’язання
Згортання фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Підприємство має юридичне
право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Підприємство має теперішню заборгованість
(юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто, більше
можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі
втілюють у собі економічні вигоди і можна достовірно оцінити суму зобов’язання.
Облік пенсійних програм з визначеною виплатою
Для працівників, які працюють або працювали в шкідливих умовах праці, ст. 114 Закону
№ 1058 передбачено виплату пенсій за віком на пільгових умовах. Відшкодування
пільгових пенсій за своєю природою є виплатами працівникам та в питанні відображення
таких виплат у фінансовій звітності слід керуватися МСБО 19 "Виплати працівникам".
Оскільки законодавчо підприємства змушені відшкодовувати пільгові пенсії як для
справжніх, так і для колишніх працівників і на підприємство припадає актуарний ризик,
то такий обов'язок з відшкодування слід розглядати як програму з визначеною виплатою.
Облік програм з визначеною виплатою використовує для оцінки зобов'язань та витрат
актуарні припущення, а також існує ймовірність актуарних прибутків та збитків (п. 55
МСБО 19). Актуарні прибутки та збитки – це зміни теперішньої вартості зобов'язання за
визначеною виплатою, що виникають внаслідок (п. 8 МСБО 19):
а) коригування на основі набутого досвіду (вплив різниць між попередніми актуарними
припущеннями й тим, що фактично відбулося);
б) впливу змін актуарних припущень.
Розраховуючи таке зобов'язання, потрібно взяти до уваги:
1) імовірність досягнення працівником необхідного стажу тощо;
2) зобов'язання необхідно оцінювати на дисконтованій основі, тому що їх можна погасити
через багато років після надання відповідних послуг працівниками;
3) оцінити можливу суму витрат, які понесе підприємство в майбутньому (з урахуванням
можливих змін розмірів пенсії тощо).
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Пенсійні виплати, здійснювані в рамках цієї програми, залежать від середньої зарплати
працівника протягом всієї його кар'єри і розміру заробітної плати перед виходом на
пенсію, оскільки виходячи з суми останньої зарплати визначається «пенсійна частка».
Розрахунок проводиться щорічно станом на кінець поточного року. Зазначена інформація
під час щорічного обчислення використовується на підставі Розрахунку Пенсійного фонду
щодо визначення суми пенсійних виплат по кожному працівнику.
Зобов'язання оцінюються на основі дисконтування, оскільки розрахунок за ним може
проводитися через багато років після закінчення періоду, в якому працівники надають
відповідні послуги (п. 55 IAS 19). Актуарні розрахунки - це система обчислень, що
дозволяє на базі актуарних припущень визначити оптимальний розмір внесків до
пенсійного план і виплат пенсіонерам, а також провести оцінку активів і зобов'язань
пенсійного плану на поточний момент для визначення актуарних прибутків та / або
збитків (п. 59 IAS 19) .
Послідовність відображення в обліку пенсійного забезпечення з визначеною виплатою
приведена в п. 57 IAS 19.
1. Визначити суму прогнозованої умовної одиниці для надійної оцінки суми виплат,
належних працівникам за надані ними послуги в поточному і попередньому періодах. Для
цього підприємство повинно визначити розміри виплат, належних за поточний і
подальший періоди;
2. дисконтування цих виплат з метою визначення приведеної вартості зобов'язань
пенсійного забезпечення з визначеною виплатою та вартості послуг поточного періоду.
Під час визначення теперішньої вартості таких зобов’язань використовується ефективна
ставка відсотку (ставка дисконтування) в розмірі – 6%.
МСБО 19 заохочує, але не вимагає залучення госпсуб'єктами кваліфікованого актуарія для
оцінки всіх суттєвих зобов'язань.
Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство 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. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із
поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому
були надані працівниками послуги, які надають їм право на одержання внесків, та
зароблена відповідна заробітна платня.
Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або
чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх
оцінка виконується за методом FIFO. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках
(збитках) поточного періоду.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
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.
Виручка признається тільки за наявності вірогідності того, що економічні вигоди,
пов'язані з операцією, поступлять на підприємство. Проте у разі, коли невизначеність
виникає відносно можливості отримати суму, вже включену у виручку, недоотримана
сума, або сума, вірогідність отримання якої стала маловірогідною, признається як витрата,
а не як коректування суми спочатку визнаної виручки.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
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Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й
відповідні доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються
як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує
витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або
виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
Облік умовних зобов’язань
На дату складання фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть
призвести до виникнення додаткових збитків або зобов’язанням для Підприємства.
Керівництво оцінює суму таких можливих майбутніх зобов’язань. Оцінка виконується на
підставі припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру
можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Підприємства
або вимог, які можуть бути пред’явлені в вигляді позовів до Підприємства, керівництво, в
результаті консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як
перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в
судовому порядку, так і можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає,
або може вимагати в суді. Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього
зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем
впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості відображається в фінансовій
звітності. В разі, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартісну оцінку, не може бути
класифіковано як вірогідне, а являється лише можливим, або вартісна оцінка не може бути
визначена, то в примітках до фінансової звітності включається інформація про характер
такого зобов’язання та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з
достатньою впевненістю та є значною).
Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним, то взагалі інформація про такий
збиток не включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли
такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії
підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні зобов’язання, можуть бути
відображені в примітках до фінансової звітності, якщо, на думку керівництва,
обумовленому
на консультаціях з юристами або податковими
консультантами,
інформація про такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам
фінансової звітності. Підприємство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне
зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі
економічні вигоди, не є віддаленою. Підприємство не визнає умовні активи. Стисла
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є
ймовірним.
4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні
облікової політики
При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які
мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат
звітного періоду, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом
з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися
від таких оцінок.
Найбільш суттєве використання суджень та оцінок включає таке:
Резерви на покриття збитків від фінансових зобов’язань
Оцінюються у відповідності з МСБО 37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні
активи», який вимагає застосування оцінки та судження керівництва. В звітному році такі
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зобов’язання визначались по пільговим пенсіям працівникам за переліком 1 та 2 та по
зобов’язанням за майбутніми виплатами на відпустки працівникам.
Відстрочений актив з податку на прибуток
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх тимчасових різниць, які
відносяться на податкові витрати, у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання
податкового прибутку, за рахунок якого можна реалізувати ці тимчасові різниці, які
відносяться на зменшення оподаткованого прибутку. Оцінка такої вірогідності базується
на прогнозі керівництва щодо майбутнього оподаткованого прибутку та доповнюється
суб’єктивними судженнями керівництва. Визначення майбутнього прибутку
оподаткування і суми податкових вирахувань, вірогідних до заліку в майбутньому,
засноване на середньостроковому бізнес-плані, підготовленому керівництвом, і
результатах його екстраполяції на майбутнє.
Такими активами визначені суми зобов’язань по нарахованим резервам відпусток
працівникам, резерв сумнівної заборгованості та на суму вартості придбаних цінних
паперів, які враховані в податкових витратах, але на звітну дату не враховані в складі
бухгалтерських витрат.
Інші джерела невизначеності
Керівництво не може достовірно оцінити вплив на фінансовий стан Товариства
будь-якого подальшого погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та
підвищення нестабільності на валютних ринках. На думку керівництва, вживаються усі
необхідні заходи для підтримки життєздатності та зростання діяльності у поточних
умовах.
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються короткострокових зобов’язань
перед працівниками по відпусткам та пільговим пенсіям, справедлива оцінка основних
засобів. Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел
виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, але вони не мають значного ризику
стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та
зобов’язань протягом наступного фінансового періоду.
Вартісна ознака таких оцінок наступна:
тис.грн.
31.12.2019
31.12.2020
Поточні забезпечення по
резервам на відпуски та
648
725
пільгові пенсії наступного
року
Справедлива вартість ОЗ
2411
2175
Довгострокові зобов’язання
на пільгові пенсії майбутніх
905
802
періодів ( більше 1 року)
Ставка дисконтування була прийнята рівною облікової ставки НБУ- 6% .
Терміни корисного використання основних засобів
Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням
професійної думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів та термінів
фактичного використання об’єктів на дату складання звітності. Майбутні економічні
вигоди, пов'язані з цими активами, в основному будуть отримані в результаті їх
використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з технологічної або комерційної
точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економічних
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вигод, пов'язаних з цими активами. Керівництво оцінює термін корисного використання
основних засобів, що залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з
урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи приноситимуть
економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: (а)
очікуваний термін використання активів; (б) очікуваний фізичний знос устаткування,
який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту технічного
обслуговування; і (в) моральний знос устаткування з технологічної і комерційної точки
зору в результаті зміни ринкових умов.
В 2019-2020рр Товариство не змінювало терміни корисного використання основних
засобів.
Справедлива вартість фінансових інструментів
Методики та припущення, які використовуються для оцінки справедливої
вартості фінансових інструментів, які обліковуються за амортизованою собівартістю,
включають наступне:
- вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових активів
дорівнює їх балансовій вартості:
 грошові кошти та їх еквіваленти;
 короткострокові (до трьох місяців) фінансові активи (кошти в банках);
 інші фінансові активи, включаючи дебіторську заборгованість
(враховуючи короткостроковий характер таких активів);
- вважається, що справедлива вартість наступних видів фінансових зобов’язань
дорівнює їх балансовій вартості:
 короткострокові (до трьох місяців) фінансові зобов’язання;
 кошти на вимогу фізичних, юридичних осіб, небанківських фінансових
установ;
 інші фінансові зобов’язання, включаючи кредиторську заборгованість
(враховуючи короткостроковий характер таких зобов`язань).
Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки
Аналіз фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю
тис.грн.
Найменування статті

Станом на 31.12.19р.

Станом на 31.12.20р.

амортизована
вартість

історична
вартість

амортизована
вартість

історична
вартість

2983

2983

3294

3294

2983

2983

3294

3294

899,6

899,6

1049,5

1049,5

(55,4)

0

ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- кошти на рахунках в банку та
готівка
короткострокова дебіторська
заборгованість
резерв сумнівної заборгованості
Усього фінансових активів, що
обліковуються за амортизованою
вартістю

фінансові зобов'язання:
-довгострокові забезпечення по
пільговим пенсіям
- поточні забезпечення по
пільговим пенсіям

(12,8)
3869,8

3882,6

4288,1

4343,5

905,4

1367,3

802,0

1254,2

201,7

201,7

224,3

224,3
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Усього фінансових зобов`язань, що
обліковуються за амортизованою
вартістю

1107,1

1569

1026,3

1478,5

Фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю через
поточний прибуток(збиток) та через інший сукупний дохід в звітному та порівняльному
періоді не визначено.

5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення:
1.
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправку до МСФЗ (IFRS)
16 «Оренда», що передбачає факультативне спрощення практичного характеру,
відповідно до якого орендарі можуть бути звільнені від оцінки того, чи є поступка з
оренди, пов'язана з COVID-19, модифікацією оренди. Зазначене спрощення тимчасове, що
поширюється тільки на випадки змін внаслідок COVID-19, і тільки на орендні платежі до
30 червня 2021 року. Такі поступки можуть приймати різні форми, включаючи кредитні
канікули і відстрочку орендних платежів. Орендарі можуть прийняти рішення про облік
таких поступок з оренди таким же чином, як якщо б такі поступки не були модифікацією
оренди. У багатьох випадках це призведе до обліку поступки в якості змінних орендних
платежів в той період (або в ті періоди), коли відбулася подія або виникла умова, призведе
до зниження платежів. Товариством було проведено комплексну оцінку діючих угод
оренди. Під час оцінки активів у відповідності до МСФЗ 16 були використані умови
звільнення від визнання у відповідності до п. 5 МСФЗ 16 відносно короткострокової
оренди. Станом на 31.12.2020р. компанія має два договори оренди виробничих
приміщень в яких виступає Орендодавцем. За умовами договорів термін оренди складає
більше 12 місяців та у Керівництва не має впевненості в пролонгації умов на більший
термін. Домовленостей щодо зміни суми орендних платежів не відбувалось, тому ніяких
коригувань показників звітності не здійснювалось. Правила облікової політики відносно
відображення в обліку такої операції залишились незмінними відносно МСБО 17
«Оренда» та зобов’язання і доходи визначені за умовами договору оренди, а саме: орендні
платежі, пов’язані з такою орендою, визнані як доходи на прямолінійній основі протягом
строку оренди.
2.
У жовтні 2018 року КМСФО прийняв поправки до визначення бізнесу в
МСФЗ (IFRS) 3 з метою полегшити порядок класифікації угод як придбання бізнесу або
придбання активів. Зміни до стандарту обов'язкові з 1 січня 2020 року з можливим
достроковим застосуванням. МСФЗ (IFRS) 3 встановлює різний порядок обліку операцій з
придбання бізнесу і угод з придбання активів, які не є бізнесом. У випадку угоди з
придбання бізнесу необхідно застосовувати метод придбання, який включає в себе
необхідність оцінки справедливої вартості ідентифікованих активів і зобов'язань і як
результат можливий гудвіл. Для обліку операції з придбання активів гудвіл не виникає.
Товариство в звітному році не мало операцій, на які вплинули б вимоги змін. Тому
Товариство не очікує будь-якого впливу зазначених змін на фінансову звітність.
3. 14 травня 2020 року Рада з МСФЗ (далі - Рада) випустила пакет поправок з
обмеженою сферою застосування:
МСФЗ (IAS) 16: «Основні засоби - дохід, отриманий до початку цільового використання»;
МСФЗ (IAS) 37: «Обтяжливі договори - витрати, понесені при виконанні договору»;
МСФЗ (IFRS) 3: «Посилання на Концептуальні засади»;
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Щорічні удосконалення МСФЗ за 2018-2020 рр., Що стосуються МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ
(IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 16 і МСФЗ (IAS) 41.
Всі ці поправки вступають в силу з 1 січня 2022 р.
Товариство планує використання зазначених поправок за термінами їх офіційного вступу.
4.
У червні 2019 року Рада з МСФЗ (IASB) випустила попередній проект поправок до
МСФЗ (IFRS) 17. У цьому проекті IASB пропонує відкласти дату вступу в силу МСФЗ 17
на один рік, так щоб компанії повинні були застосовувати IFRS 17 до річних періодів,
починаються c 1 січня 2023 року і пізніше. Товариство не здійснює такий вид діяльності
тому вимоги такого МСФЗ не будуть застосовуватись.

6. Розкриття показників фінансової звітності
6.1 Дохід від реалізації
За звітний період Товариством були отримані наступні види доходів:
Дохід від реалізації готової продукції

2019
31698

2020
21982

2019
26548

2020
18726

2019
2017
7,4
66,8
90,7
122
15,8
6,3
2326

2020
2174,5
3,5
44,8
195,1
121,8
15,8
12,5
2568

2019

2020

1,2
91,4
6,4
99

1,1
47,5
8,4
57

6.2 Собівартість реалізації
собівартість реалізованої продукції

6.3 Адміністративні витрати
Витрати на персонал
Утримання основних засобів
Сировина та витратні матеріали
Витрати на сплату податків та обов’язкових платежів
Послуги на обслуговування управління
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів
Інші
Всього адміністративних витрат

6.4 Витрати на збут
Амортизація
Витрати на транспортування продукції
Маркетинг та реклама
Інші
Всього витрати на збут

6.5 Інші операційні доходи, інші операційні витрати
2019

2020

Інші доходи
Дохід від операційної оренди
Дохід від списання безнадійних зобовязань

11

12

2

4

Дохід від реалізації робіт і послуг
Інші операційні доходи

28

19
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Всього інші операційні доходи
Інші операційні витрати
знецінення дебіторської заборгованості
Собівартість реалізованих запасів
Штрафи, пені
Лікарняні за рахунок підприємства
Інші витрати
Всього інші операційні витрати

41

16

2019

2020

16,7
1,3
19,2
51,8
89

47,7

2019
90
90

2020
219
219

74
74

70
70

2019

2020

13
13

1
1

2019

2020

2
1
3

7
1
8

2,6
46,7
97

6.6 Фінансові доходи ( витрати)
Відсотки по коштам на рахунку в банку
Всього інші фінансові доходи
Відсотки по дисконтованим зобов'язанням
Всього інші фінансові витрати

6.7 Інші доходи, інші витрати
Інші доходи
Доходив від реалізації основних засобів
Всього інші доходи
Інші витрати
Невиробничі витрати
списання необоротних активів
Всього інші витрати

6.8 Податок на прибуток
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:
Поточний податок на прибуток( за даними декларації)
Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання:
на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі:
поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

2019
467

2020
222

225
202

202
195

490

229

467
23

222
7

Відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні у попередньому
році призвели до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю
активів та зобов’язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою базою.
Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за ставками: в 20192020рр. - 18%.
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових
різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і
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для цілей оподаткування. Тимчасові різниці незначні і пов’язані з нарахуванням резервів
на пільгові пенсії та резерву сумнівної заборгованості, відповідно до норм податкового
законодавства.
За станом на кінець дня 31 грудня 2020 року усього витрат з податку на прибуток
229 тис.грн. з них:
- від діяльності, що триває –229 тис.грн.
Перелік відстрочених податкових
активів
1
Податковий ефект тимчасових
різниць:
Сума нарахованих
забезпечень ( резерв
пільгових пенсій)
резерв сумнівної
заборгованості
Визнаний відстрочений
податковий актив, в тому числі:
На суму нарахованих
забезпечень ( резерв пільгових
пенсій)

Залишок на
початок
2020 р
2

Визнані в
(прибутках
)/збитках
3

Залишок на
кінець
2020р
4

1107,1

(80,5)

1026,6

12,8

42,6

55,4

201,7

(6,4)

195,3

199,3
2,4

(14,5)
8,1

184,8
10,5

6.9 Основні засоби
Будівлі

машини та
обладнання

Транспортні засоби

всього

Первісна вартість основних засобів
31 грудня
2019року

7521

3447

179

11147

31 грудня 2020
року

7521

3567

179

11267

Накопичена амортизація
31 грудня 2019
року

5480

3077

179

8736

31 грудня
2020року

5669

3244

179

9092

Балансова вартість
31 грудня 2019
року

2024

255

132

2411

31 грудня
2020року

1820

224

131

2175

6.11 Запаси
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю)
Незавершене виробництво (за історичною собівартістю)
Готова продукція

2019

2020

1496
1166
817

604
1741
662
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Всього запаси

3479

3007

2019

886,8

2020
1049,5
(55,5)
994

466
3
142

457
152

6.12 Торгівельна та інша дебіторська заборгованість
Торгівельна дебіторська заборгованість
Резерв під зменшення корисності дебіторської заборгованості
Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості
Аванси видані
Розрахунки з бюджетом
Інша дебіторська заборгованість
Разом:

899,6
(12,8)

Значну частину торговельної заборгованості займають три підприємства.
Заборгованість за контрагентами виникла в зв’язку зі значними обсягами постачання на
такі підприємства.
Заборгованість по авансам врахована передплата за електричну енергію.
6.13 Грошові кошти
Каса та рахунки в банках, грн..
Каса та рахунки в банках, долл.США
Банківські депозити, грн.
Всього грошові кошти

2019
2983

2020
3294

2983

3294

6.14 Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2020року зареєстрований та сплачений
капітал складався з 6887040 простих акцій номінальною вартістю 0,25 гривні.
Учасники Товариства станом на звітні дати визначені наступним чином:
Акціонери Підприємства:

31.12.2019
%

31.12.2020
%

Фізична особа
Фізична особа
Інші (менше 10%)
Всього

46,0569
46,0569
7,8862

46,0569
46,0569
7,8862

100,00

100,00

6.15 Забезпечення майбутніх виплат та платежів
Довгострокові забезпечення представлені пільговими пенсіями
Пенсійні зобов'язання довгострокові
Пенсійні зобов'язання короткострокові
Резерв відпусток
Всього забезпечення

2019
905,4
201,7
446,2
1553,3

2020
802,0
224,3
501,0
1527,3

6.17 Поточні зобов'язання та забезпечення
Торгівельна кредиторська заборгованість
Розрахунки з бюджетом
Одержані аванси
Заробітна плата

2019
334
594
823
201

2020
7
427
824
264
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соціальні внески
Поточні забезпечення
Інші
Всього зобов'язання та забезпечення

31
648
399
3030

49
725
75
2371

Значні суми зобов’язань отримані від покупців замовлень, які будуть погашені в подальшому періоді.
Значні суми зобов’язань враховано по : ТОВ «УМПК»(код ЄДРПОУ 43466458) – 129 тис.грн., ТОВ
«ПКФ Енерготехсервіс»(код ЄДРПОУ 30098580) – 139 тис.грн. та інші.

6.18 Умовні зобов’язання
Судові позови - Проти Підприємства поданих судових позовів, що до яких можливе
виникнення значних фінансових зобов’язань, немає, тому керівництво вважає, що
компанія не понесе істотних збитків, відповідно, резерви у фінансовій звітності не
створювалися.
У Василівському районному суді Запорізької області( Ухвала від 31.03.2020р. справа
№311/830/20) розглядається цивільний позов
про стягнення недонарахованої та
недоплаченої заробітної плати. Сума позову складає 7683,10 грн. На кінець звітного року
Справа знаходиться у стані розгляду.
Оподаткування – Підприємство здійснює більшу частину своїх операцій в Україні, і тому
вона відображення операцій повинно відповідати вимогам податкового законодавства
України. Для української системи оподаткування характерним є наявність численних
податків та часто змінне законодавство, що може застосовуватися ретроспективно, мати
різне тлумачення, а в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають
протиріччя у трактуванні податкового законодавства між податковими службами та
міністерством фінансів та іншими органами державної влади. Податкові декларації
підлягають перевірці з боку податкових органів, які відповідно до законодавства
уповноважені застосовувати надзвичайно суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню.
Податковий рік залишається відкритим для перевірки податковими органами протягом
наступних трьох календарних років, однак за певних обставин податковий рік може
залишатися відкритим довше.
Ці факти створюють значно серйозніші податкові ризики, ніж ті, які є типовими для країн
з більш розвиненими системами оподаткування. Управлінський персонал вважає,
виходячи з його тлумачення податкового законодавства, офіційних роз'яснень і судових
рішень, що податкові зобов'язання були належним чином відображені в обліку. Тим не
менш, трактування цих положень відповідними органами може бути іншою, і якщо вони
зможуть довести правомірність своєї позиції, це може мати значний вплив на звітність.
На думку керівництва, Підприємство сплатило усі податки, тому фінансова звітність
не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися
відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище – Підприємство 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 Підприємства. Майбутнє спрямування економічної
політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Підприємства, а
також на здатність Підприємства сплачувати заборгованості згідно строків погашення.
Керівництво Підприємства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Підприємство
ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.
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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 Підприємства.
Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які
знаходяться поза зоною контролю Підприємства, спрямованих різними країнами на
досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення
дебіторської заборгованості Підприємству визначається на підставі обставин та інформації,
які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи
на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
6.24 Розкриття інформації про пов’язанні сторони
До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:
 Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
 асоційовані компанії;
 спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
 члени провідного управлінського персоналу Товариства;
 близькі родичі особи, зазначеної в а) або г);
 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають
суттєвий відсоток голосів у Товаристві.
Бенефіціарами підприємства є дві фізичні особи – акціонери, які володіють
частиною акцій, зазначених у розділі структура Статутного капіталу.
2019
Операції з
пов’язаними
сторонами
Інші доходи (виконані роботи та
послуги)
Продаж матеріалів
Кредиторська заборгованість за
отриманими позиками
Кредиторська заборгованість за
отримані матеріали та послуги
Виплати членам Наглядової ради
Дохід від надання основних засобів в
операційну оренду
Витрати від операційної оренди

Всього

2020
Операції з
пов’язаними
сторонами

Всього

-

-

-

-

0

28

-

-

-

-

-

-

-

334

-

7

145

145

145

145

7

11

7

12

2

2

2

2

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом
на кінець звітного періоду
тис.грн.
Рядок
1
1
2

Найменування
статті
2
Дебіторська
заборгованість
Кредиторська
заборгованість

Найбільші
учасники
Товариства
3

Провідний
управлінський
персонал
4

Інші
пов’язані
сторони
5

-

-

1,7

1,7

-

8,4

12,1

20,5

Всього
6

Операції за коштами клієнтів - пов’язаними сторонами (як фізичними, так і
юридичними особами), здійснені на загальних підставах.
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Усі операції з пов’язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану
Товариства.
Виплати провідному управлінському персоналу
Рядок

Найменування статті

1

2
Поточні виплати
працівникам

1

2019
3

2020
4

88,2

95,4

6.25 Звітність за сегментами
Товариство має три операційних сегмента: реалізація продукції власного
виробництва, надання майна в операційну оренду та реалізація оборотних активів.
Інформація по грошовим потокам та фінансовим результатам в розрізі операційних
сегментів:
тис. грн.
Реалізація продукції
та послуг

Інші

Дані за період, який
закінчився
31.12.2020р.
21982

Дохід від реалізації

21982

Інші доходи

-

236

425

Всього доходи
Собівартість
Інші витрати
Всього витрати

21982
18726
2722
21448

236
78
78

22218
18726
2800
21526

Амортизація (довідково)

356

-

356

Прибуток до
оподаткування

534

158

692

Сегментні активи:

10274

-

10274

2175

-

2175

1603

-

1603

2371

-

2371

Вартість основних
засобів/інвестиційної
нерухомості
Дебіторська
заборгованість
Сегментні зобов`язання

6.26. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство
визнає, що потрібно мати ефективні процеси управління ризиками, основною метою яких
є захист діяльності від суттєвих ризиків.
Метою управління ризиком є сприяння підвищенню вартості власного капіталу
Товариства, одночасно забезпечуючи досягнення цілей зацікавлених сторін, а саме:
 клієнтів та контрагентів Товариства;
 керівних органів управляння Товариством;
 працівників Товариства;
 інших сторін (суб’єктів).
Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову дебіторську та
кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових інструментів є
залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також Підприємство має інші
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Примітки до фінансової звітності
фінансові інструменти, такі як

грошові кошті, векселі отримані. Товариство

в своїй
діяльності визнає наступні основні види ризиків: кредитний, ринковий, ризик зміни ціни, ризик
ліквідності. Основний ризик включає ризик ліквідності.

Політика управління ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово
стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній
оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно
кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають
фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик
пов’язаний з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює
балансовій вартості інструменту.
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.
Інформація щодо платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в розрізі строків
погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2020року
Позики банка
кредиторська заборгованість
ВСЬОГО
Рік, що закінчився 31 грудня 2019року

Позики банка
кредиторська заборгованість
ВСЬОГО

До

Від

Від

Від

Більше

1 місяця

1 місяця
до
3 місяців

3 місяців
до
1 року

1 року
до
5 років

5 років

1361
1361
До
1 місяця

145
145
Від
1 місяця
до
3 місяців

139
139
Від
3 місяців
до
1 року

1883
1883

175
175

3
145

Всього

2
2
Від
1 року
до
5 років

1647
1647
Більше
5 років

Всього

321
321

2382
2382

Управління капіталом.

Відносно управління капіталом основною метою Товариства є забезпечення
нормального рівня достатності капіталу. Товариство управляє своїм капіталом для
забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку
акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів.
Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі
результатів такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання прибутку та
економії поточних витрат. Заходи, щодо поліпшення фінансового стану підприємства:
- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам.
7. Події після Балансу
На дату надання фінансової звітності на Підприємстві не було встановлено подій,
які можуть вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої
інформації. Фінансова звітність підготовлена до випуску та затвердження 09 лютого
2021р..
Керівник
Головний бухгалтер

Бічік О.М.
Токарська В.В.
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