
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

39       Головаш Валерiй Полiкарпович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.04.2018 

(дата) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

05523398 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Голосiївський р-н, 01013, м. Київ, вул. Будiндустрiї , 7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 285-54- 24 (044) 285-54- 24 

6. Електронна поштова адреса 

office@kovalska.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2018 

(дата) 

2. Річна інформація 
опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 
паперiв та фондового ринку" 82 

  
30.04.2018 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці zbkkovalskaya.kiev.ua 

в мережі 
Інтернет 27.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери X 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 
протягом звітного періоду 

X 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду 

X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 
які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 

23. Основні відомості про ФОН 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 

27. Правила ФОН 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку (у разі наявності) 

X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

34. Примітки 
Емiтент не брав участi у створеннi юридичної особи. Посада корпоративного секретаря 
емiтентом не вводилась. Рейтингування не проводилось та Iнформацiя про рейтингове агенство 
вiдсутня тому, що: - у статутному фондi товариства державної частки немає; - товариство не 
має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави; - товариство не займае 
монопольного становища. Всi випуски цiльвих (безпроцентних) облiгацiй погашено. Дисконтнi 
облiгацiї, цiльовi облiгацiї, похiднi цiннi папери емiтент не випускав. Викуп власних акцiй 
протягом звiтного перiоду не здiйснювался. Зобов'язань за кредитами, за фiнансовими 
iнвестицiями в корпоративнi права, за iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за 
iпотечними цiнними паперами емiтент не має. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим 
методом) не подається. Емiтент не є професiйним учасником ринку цiнних паперiв. Загальними 

 



зборами акцiонерiв 12.04.2018 р. прийняте рiшення про змiну типу товариства з публiчного 
акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство згiдно протоколу вiд 12.04.2018 р . 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 № 051844 

3. Дата проведення державної реєстрації 

16.01.1995 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

4582814 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

1137 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

23.61 Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва 

25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй 

41.20 Будiвництво житлових i нежитлових будiвель 

10. Органи управління підприємства 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

2) МФО банку 

351005 

3) поточний рахунок 

26006063077200 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК" 

5) МФО банку 

351005 



6) поточний рахунок 

26006063077200 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 
видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Господарська дiяльнiсть пов'язана iз створенням об'єктiв 
архiтектури. 

АЕ 
№639789 

30.03.2015 

Державна 
архiтектурно-
будiвельна 
iнспекцiя 
України 

30.03.2020 

Опис 
ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй 

iм.С.Ковальської" має намiр подовжити лiцензiю. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

АСОЦIАЦIЯ "ПРОМИСЛОВО-БУДIВЕЛЬНА ГРУПА "КОВАЛЬСЬКА" 

2) організаційно-правова форма 

510 

3) код за ЄДРПОУ 

34770377 

4) місцезнаходження 

01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, будинок 4 

5) опис 

ПАТ є членом асоцiацiї. Розмiр внеску до статутного фонду (грн.): 0.00 

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 
корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи 
на посаду 

корпоративного 
секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові 
особи, призначеної на посаду 
корпоративного секретаря 

Контактні дані: телефон та 
адреса електронної пошти 
корпоративного секретаря 

1 2 3 4 

27.04.2018 27.04.2018 д/н д/н, д/н 

Опис Посада корпоративного секретаря емiтентом не вводилась. 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 
рейтингового агентства 

Ознака рейтингового 
агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 
поновлення рейтингової 

оцінки емітента або цінних 
паперів емітента 

Рівень кредитного 
рейтингу емітента або 

цінних паперів 
емітента 

1 2 3 4 

Рейтингування не 
проводилось, iнформацiя про 
рейтингове агенство вiдсутня. 

уповноважене рейтингове 
агентство 

31.12.2017 д/н 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи 
засновника та/або учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Регiональне вiддiлення фонду 
державного майна України. 

19030825 
02140 м.Київ Бульвар 

Шевченка 50-Г 
0 

Органiзацiя орендарiв орендного 
пiдприємства заводу залiзобетонних 

конструкцiй iм. С.Ковальської. 
05523398 

01013 м.Київ 
Будiндустрiї , 7 

0 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 



кількості) 

Фiзичнi особи не є засновниками 
ПАТ. 

д/н д/н д/н 0 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дуднiченко Вiталiй Анатолiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища, Iнститут економiки та бiзнесу, економiст 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "ЗЗБК iм. Св. Ковальської", комерцiйний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2015 невизначений 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом Товариства та 
Положенням про Правлiння товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi 
Протоколу б/н засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. 
СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних не отримано. Стаж роботи (рокiв) - 11. Попереднi посади: з 04.09.2009 р. по 28.02.2011 р. - 
комерцiйний директор в ДП "Бетон Київ" ТОВ "ТКС Бетон"; з 01.03.2011 р. по 29.02.2012 р. - 
комерцiйний директор в ТОВ "ТКС Бетон"; з 01.03.2012 р. По 30.04.2012 р. - комерцiйний 
директор в ТОВ "Златоград"; з 10.05.2012 р. по 07.09.2012 р. - комерцiйний директор в ТОВ "БТК 
"Слолиця-Сервiс"; з 10.09.2012 р. по 29.11.2013 р. - начальник вiддiлу виробництва та збуту в ТОВ 
"Автобудкомплекс-К"; з 02.12.2013 р. по 31.03.2014 р. - заступник комерцiйного директора в ПАТ 
"ЗЗБК iм. Св.Ковальської"; з 01.04.2014 р. по теперiшнiй час - комерцiйний директор в ПАТ "ЗЗБК 
iм. Св. Ковальської". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пилипенко Сергiй Олександрович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища, Аграрний унiверситет: менеджер-економiст ЗЕД 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", iнженер, заступник комерцiйного 
директора. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про 
Ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 21 Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 16. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм. С.Ковальської", iнженер, заступник комерцiйного директора. Посадова особа 
обiймає посаду директора в ТОВ "Iлiон" та в ТОВ "Реабiлiтацiйний центр "Вiдродження". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стоянов Денис Iванович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища, ХТУП; облiк i аудит 

6) стаж роботи (років)** 

13 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", бухгалтер ТМУ, головний бухгалтер. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.06.2008 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагороду за 
виконня обов'язкiв отримував згiдно штатного розкладу. Змiн у складi посадових осiб у звiтному 
роцi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 
має. Стаж роботи (рокiв) - 13. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. 
С.Ковальської", бухгалтер ТМУ. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Наконечний Iгор Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут; ПЦБ 

6) стаж роботи (років)** 

36 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Центробуд проект", головний iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.06.2011 невизначений 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 
товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 36. 
Попереднi посади: ТОВ "Центробуд проект", головний iнженер Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Суруп Володимир Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

29 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Бетон Комплекс", директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та 
Положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi 
емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 23 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 12.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 29. Попереднi посади: ТОВ "Бетон 
Комплекс", директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Головаш Валерiй Полiкарпович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища, КПI; iнженер-електрик 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", головний iнженер 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.06.2008 безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голова Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про 
Правлiння товариства. Розмiр оплати працi визначався посадовим окладом згiдно штатного 
розпису, iншої винагороди, в т.ч. у натуральнiй формi не виплачувалося.. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 14. 
Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", головний iнженер. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пилипенко Олександр Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут: iнженер-будiвельник - технолог 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", генеральний директор. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства та 
Положенням про Наглядову раду товариства. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах 
посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обранно членом наглядової ради на пiдставi 
Протоколу № 23 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 
IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 12.04.2017 року. Обрання на посаду Голови Наглядової ради 
виконано на пiдставi Протоколу б/н засiдання Наглядової ради ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 13.04.2017 року. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 42. 
Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", генеральний 
директор. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 



Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лимар Олександр Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища, Приднiпровська держ. академiя будiвництва i архiтектури, автоматизацiя технологiчних 
процесiв i виробництв 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Бетон Комплекс", головний iнженер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.06.2011 невизначениий 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Член Правлiння визначенi Статутом Товариства та Положенням про 
Спостережню раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Змiн у складi посадових осiб у звiтному роцi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 25. 
Попереднi посади: ТОВ "Бетон Комплекс", головний iнженер. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Суботенко Микола Олексiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища,Київський нацiональний економiчний унiвепсетет , бухгалтерський облiк. 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" директор з економiки та фiнансiв. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Наглядової ради визначенi Статутом та Положенням про 
Спостережню раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 
виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 23 Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
вiд 12.04.2017 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа 
емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ВАТ "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм.С.Ковальської" директор з економiки та фiнансiв. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Суботенко Iгор Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища ,Київський нацiональний економiчний унiверситет Мiжнародна економiка 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" провiдний iнженер, економiст. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства та 
Положенням про Ревезiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй 
особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 21 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 9. Попереднi посади: ВАТ "Завод 
залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" провiдний iнженер, економiст. Посадова особа 
обiймає посаду Голови Спостережної ради ПАТ "Закритий недиверсифiкований венчурний 
корпоративний iнвестицiйний фонд "Фонд БЕТТА". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Серотюк Богдан Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1974 

5) освіта** 

Вища, 1. Київський iнститут народного господарства, облiк i аудит,. Київський нацiональний 
економiчний унiверситет, правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.04.2015 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової 
особи виконано на пiдставi Протоколу № 23 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 12.04.2017 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - 26 Попереднi посади: iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть; 
адвокат. Член Наглядової ради Серотюк Б.В. є незалежним директором Товариства Посадова 
особа не є акцiонером Товариства, представником акцiонера чи представником групи акцiонерiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дитиненко Людмила Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Середня спецiальна, Київський iндустрiальний технiкум, бух. Облiк 

6) стаж роботи (років)** 



35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", економiст. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Член Ревiзiйної комiсiїї визначенi Статутом Товариства та 
Положенням про Ревезiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй 
особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової особи виконано на пiдставi Протоколу № 21 
Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 15.04.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
посадова особа емiтента не має. Стаж роботи (рокiв) - 35. Попереднi посади: ПАТ "Завод 
залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської", економiст. Посадова особа не працює та не займає 
посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Прокопенко Тетяна Юрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, правознавство 

6) стаж роботи (років)** 

31 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «Юридична фiрма «Прокопенко, Чуйко та партнери», старший юрист 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.04.2017 1 рiк 

9) Опис 

Повноваження та обов''язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в 
грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрання посадової 
особи виконано на пiдставi Протоколу № 23 Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ. СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" вiд 12.04.2017 року. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 
Загальний стаж роботи (рокiв) - Попереднi посади: ТОВ «Юридична фiрма «Прокопенко, Чуйко та 
партнери», старший юрист Член Наглядової ради Прокопенко Т.Ю. є незалежним директором 
Товариства. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано. Посадова особа не є 
акцiонером Товариства, представником акцiонера або представником групи акцiонерiв. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член 
Правлiння 

Дуднiченко Вiталiй 
Анатолiйович  

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Пилипенко Сергiй 
Олександрович  

84 0.000458 84 0 0 0 

Член 
Правлiння, 
Головний 
бухгалтер 

Стоянов Денис Iванович 
 

0 0 0 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Наконечний Iгор 
Михайлович  

0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Суруп Володимир 
Юрiйович  

31713 0.172999 31713 0 0 0 

Голова 
Правлiння 

Головаш Валерiй 
Полiкарпович  

7062 0.038524 7062 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

ради 

Пилипенко Олександр 
Сергiйович  

120986 0.65999 120986 0 0 0 

Член 
Правлiння 

Лимар Олександр 
Вiкторович  

0 0 0 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 

Суботенко Микола 
Олексiйович  

30613 0.166998 30613 0 0 0 

Голова 
Ревiзiйної 
комiсiї 

Суботенко Iгор 
Миколайович  

63 0.0003436 63 0 0 0 



Член 
Наглядової 

ради 

Серотюк Богдан 
Васильович  

0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 
комiсiї 

Дитиненко Людмила 
Василiвна  

42 0.00022911 42 0 0 0 

Член 
Наглядової 

ради 
Прокопенко Тетяна Юрiївна 

 
0 0 0 0 0 0 

Усього 190563 1.03954171 190563 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Від загальної 
кількості 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

ТОВ "Бау-Капiтал" 35142753 
01011 м. Київ 

Печерський м.Київ 
Панаса Мирного,4 

16703197 91.118671 
 

16703197 
 

0 
 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Від загальної 
кількості 
голосуючих 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

Фiзичнi особи не 
володвiють бiльше 
5% акцiй емiтента. 

 
0 0 

 
0 

 
0 

 

Усього 16703197 91.118671  16703197  0  

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 
загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X 

Дата 
проведення 

12.04.2017 

Кворум 
зборів** 

95.09046 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря Загальних 
зборiв акцiонерiв, встановлення кiлькiсного складу та обрання членiв лiчильної комiсiї, встановлення 
порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Звiт Правлiння ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 
розгляду звiту. 3. Звiт Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рiк та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 4. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» про 
результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту, затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї. 5. Затвердження рiчного звiту 
ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2016 рiк, розподiл прибутку i збиткiв. 6. Затвердження змiн до 
Статуту ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новiй редакцiї, надання повноважень 
на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 7. Затвердження змiн до Положення про Загальнi збори 
акцiонерiв шляхом викладення в новiй редакцiї. 8. Затвердження змiн до Положення про Наглядову 
раду шляхом викладення в новiй редакцiї. 9. Затвердження змiн до Положення про Правлiння шляхом 
викладення в новiй редакцiї. 10. Затвердження змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю шляхом 
викладення в новiй редакцiї. 11. Припинення повноважень голови та членiв Наглядової ради. 12. 
Обрання членiв Наглядової ради. 13. Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою та 
членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, як Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
подавались. Особа, що iнiцiювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборiв: позачерговi збори 
не скликались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрали Голову i секретаря Загальних 
зборiв. Обрали Лiчильну комiсiю. Встановили порядок проведення Загальних зборiв та затвердити 
Регламент. Затвердили звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. 
Затвердили звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Затвердили звiт Ревiзiйної комiсiї про результати 
перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк. Затвердили висновок Ревiзiйної комiсiї про 
пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi ПАТ «ЗЗБК iм. С.Ковальської» за 
2016 рiк. Затвердили рiчний звiт ПАТ «ЗЗБК iм. С.Ковальської» за 2016 рiк. Затвердили прибуток за 
результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 р.та вирiшили залишити нерозподiленим. 
Затвердили змiни до Статуту ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новiй редакцiї. 
Уповноважили голову та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати Статут ПАТ «ЗЗБК IМ. 
КОВАЛЬСЬКОЇ» в новiй редакцiї. Затвердили змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв 
ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новiй редакцiї. Затвердили змiни до 
Положення про Наглядову раду ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новiй 
редакцiї. Затвердили змiни до Положення про Правлiння ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом 
викладення в новiй редакцiї. Затвердили змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «ЗЗБК IМ. 
КОВАЛЬСЬКОЇ» шляхом викладення в новiй редакцiї. Припинили повноваження голови Наглядової 
ради та членiв Наглядової Ради. Обрали членiв Наглядової ради. Затвердили умови цивiльно-
правових договорiв з головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ». 
Визначили, що голова та члени Наглядової ради здiйснюють свої повноваження на безоплатнiй 
основi. Уповноважили Голову правлiння Головаша В.П. на пiдписання цивiльно-правових договорiв з 
головою та членами Наглядової ради ПАТ «ЗЗБК IМ. КОВАЛЬСЬКОЇ». Особи, що подавали 
пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiї до перелiку питань порядку денного не 
подавались. 

 



VIII. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітньому 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

за простими 
акціями 

за привілейованими 
акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нарахувані дивіденди на одну 
акцію, грн. 

0 0 0 0 

Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата складання переліку осіб, які 
мають право на отримання 
дивідендів 

01.01.2017 31.12.2017 01.01.2016 01.01.2016 

Дата (дати) перерахування 
дивідендів через депозитарну 
систему із зазначенням сум (грн) 
перерахованих дивідендів на 
відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів 
безпосередньо акціонерам із 
зазначенням сум (грн) 
перерахованих/відправлених 
дивідендів на відповідну дату 

    

Опис 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 12.04.2017 р. (Протокол 
№23 вiд 12.04.2017 р.) дивiденди за 2016 рiк не нараховували та не виплачували. 
Прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2016 рiк 
залишили нерозподiленим. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулись 
12.04.2018 р. дивiденди за 2017 рiк не нараховувати та не виплачувати. 
Прибуток за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2017 рiк 
залишити нерозподiленим. Дата прийняття рiшення про виплату дивiдендiв: 
дивiденди не нараховувались i не виплачувались. Дата складення перелiку осiб, 
якi мають право на отримання дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не 
виплачувались. Дата початку виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i 
не виплачувались. Розмiр виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не 
виплачувались. Порядок виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не 
виплачувались. Строк виплати дивiдендiв: дивiденди не нараховувались i не 
виплачувались. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 14282829 

Місцезнаходження 04070 м. Київ Подiльський м. Київ вул. Андрiївська, 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 294710 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.02.2015 

Міжміський код та телефон 044/231-70-89, 231-71-84 

Факс 231-71-80 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
зберiгача 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ" здiйснює професiйну 
депозитарну дiяльнiсть зберiгача. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ „Нацiональний депозитарiй України” 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 м. Київ Подiльський м. Київ вул . Нижнiй Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ581322 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-01 

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть 
депозитарiю 

Опис ПАТ „Нацiональний депозитарiй України” здiйснює професiйну 
депозитарну дiяльнiсть депозитарiю. 

 
Повне найменування юридичної особи або 
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "ВЕРIФ-АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 30681472 

Місцезнаходження 33027 Рівненська д/н м. Рiвне вул. Орлова, буд. 36, кв. 32 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

4583 

Назва державного органу, що видав 
ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 04.09.2013 



Міжміський код та телефон (0362) 26-39-61 

Факс (0362) 26-39-61 

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту 

Опис Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "ВЕРIФ-АУДИТ" надає 
аудиторськi послуги емiтенту 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.06.2010 284/1/10 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA 4000073324 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

0.25 18331256 4582814 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється 
на неорганiзованому ринку. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: акцiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для 
допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: додаткова емiсiя не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Змiн щодо розмiру статутного фонду, кiлькостi акцiй їх номiнальної вартостi не було. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi 
вiдбулися 27.04.2010 р. (Протокол №16 вiд 27.04.2010 р.) перевели у бездокументарну форму iснування усi простi iменнi акцiї Товариства, 
випущенi у документарнiй формi iснування. 

  

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 

випуск 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
у випуску 

(штук) 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Процентна 
ставка за 

облігаціями (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 
процентів 

Сума 
виплачених 
процентів за 
звітний період 

(грн) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.07.2014 59/2/2014 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 23 

згiдно 
графiка 

6937500 28.02.2020 



Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 6937,5 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

30.09.2014 60/2/2014 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 23 

згiдно 
графiка 

6937500 28.02.2020 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 6937,5 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

30.11.2014 62/2/2014 

Нацiональна 
комiсiя ц цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 40000 
Бездокументарні 

іменні 
40000000 23 

згiдно 
графiка 

9250000 30.11.2020 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 9250,0 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

31.10.2014 61/2/2014 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 23 

згiдно 
графiка 

6937500 30.08.2020 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 



самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 6937,5 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

31.07.2013 243/2/12 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 9306 
Бездокументарні 

іменні 
9306000 23 

згiдно 
графiку 

0 30.06.2017 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в 2017 р. не виплачувався. Всi виплати здiйснювались вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

20.01.3016 06/2/2016 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 40000 
Бездокументарні 

іменні 
40000000 23 

згiдно з 
графiком 

9250000 28.02.2021 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: за iнiцiативою емiтента. Процентний дохiд в сумi 9250,0 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 
квартал 2017 р. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

06.07.2016 74/2/2016 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

1000 30000 
Бездокументарні 

іменні 
30000000 23 

згiдно з 
графiком 

6937500 01.10.2021 

Опис 

нформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 6937,5 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р.. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

06.07.2016 75/2/2016 Нацiональна 1000 30000 Бездокументарні 30000000 23 згiдно 6937500 31.12.2022 



комiсiя з цiнних 
паперiв та 

фондового ринку 

іменні графiку 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: розповсюдження ЦП здiйснюється серед конкретно визначеного 
кола осiб. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: На зовнiшнiх ринках торгiвля не здiйснюється. 
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: облiгацiї в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на 
бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: залучення грошових коштiв для виробничих потреб. Спосiб розмiщення: емiтент здiйснював розмiщення 
самостiйно. Дострокове погашення: не передбачається. Процентний дохiд в сумi 6937,5 тис.грн. виплачено в звiтному роцi за 4 квартал 2016 р., 1, 2, та 3 квартал 
2017 р.. Виплата здiйснювалась вiдповiдно проспекту емiсiї. 

  

2) дисконтні облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 

Найменування органу, що 
зареєстрував випуск 

Номінальна 
вартість (грн) 

Кількість у 
випуску (штук) 

Форма існування та 
форма випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн) 

Дата погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.2017 д/н д/н 0 0 Бездокументарні іменні 0 31.12.2017 

Опис 

Емiтент процентнi облiгацiї не випускав. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. 
Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних 
паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета додаткової емiсiї: не 
здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається. 

  

3) цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 
вартість (грн) 

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування та 
форма випуску 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн) 

Найменування товару 
(послуги), під який 
здійснено випуск 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.01.2017 д/н д/н 0 0 
Бездокументарні 

іменні 
0 д/н 31.12.2017 

Опис 

Всi випуски цiльвих (безпроцентних) облiгацiй погашено. Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не 
здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту 
лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: в лiстингу/делiстингу не знаходяться. Заяви для допуску на бiржi не подавались. Мета 
додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. Дострокове погашення: не передбачається. 



  

3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 
сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата 
випуску 

Вид цінних паперів 
Обсяг випуску 

(грн) 
Обсяг розміщених цінних паперів на звітну 

дату (грн) 
Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

31.12.2017 
Акція привілейована 

бездокументарна іменна 
0 0 

Пiдприємство iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає 
реєстрацiї не випускало. 

Опис 

ПАТ "Завод ЗБК iм. С.Ковальської"iншi цiннi папери (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) не випускало. Iнформацiя про внутрiшнi 
ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких 
здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: не здiйснюється. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
емiтента на фондових бiржах: факт вiдсутнiй. Мета додаткової емiсiї: не здiйснювалась. Спосiб розмiщення: не розмiщувались. 
Дострокове погашення: не передбачається. 

  

2) інформація про похідні цінні папери 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

Вид похідних 
цінніх паперів 

Різновид 
похідних цінних 

паперів 
Серія 

Строк 
розміщення 

Строк 
дії 

Строк 
(термін) 

виконання 

Кількість 
похідних 
цінних 
паперів у 
випуску 

(шт.) 

Обсяг 
випуску 

(грн) 
Характеристика базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31.12.2017 д/н 
Акція 

привілейована 

Акція 
привілейована 
бездокументарна 

іменна 

д/н д/н д/н д/н 0 0 

ПАТ "Завод ЗБК iм. С.Ковальської" 
похiднi цiннi папери не випускало. 
Торгiвля на внутрiшнiх та зовнiшнiх 

ринках не здiйснюється. В 
лiстингу/делiстингу не знаходяться. 

Заяви для допуску на бiржi не 
подавались. Додаткова емiсiя не 

здiйснювалась. 

4. Інформація про викуп(продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду 



№ 
з/п 

Дата 
зарахування/списання 
акцій на рахунок/з 
рахунку емітента 

Вид дії: 
викуп/продаж 

Кількість акцій, що 
викуплено/продано 

(шт.) 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Дата реєстрації 
випуску акцій, що 
викуплено/продано 

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску 

акцій, що 
викуплено/продано 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 
акцій, що 

викуплено/продано 

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 31.12.2017 викуп 0 0 01.01.2017 д/н д/н 0 

Опис Факту викупу/продажу емiтентом власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. 



XI. Опис бізнесу 

Iсторiя "Бетону вiд Ковальської" - це невiд'ємна частина iсторiї сучасного мiстобудування. Вона 
розпочалась у пiслявоєннi часи вiдбудови в рамках виконання програм житлового й цивiльного 
будiвництва i вже протягом пiвстолiття "Ковальська" - це не просто найякiснiший український 
бетон, але й кiлька поколiнь спецiалiстiв та сотнi втiлених у життя проектiв. З моменту свого 
заснування у 1956 роцi пiдприємство не припиняло роботи, постiйно вдосконалюючись та 
розширюючи виробничу базу. Спочатку у виглядi заводу залiзобетонних конструкцiй №1, згодом 
цеху комбiнату "Будiндустрiя" до складу якого входив протягом 26 рокiв, потiм заводу ЗБК-3 
Домобудiвельного комбiнату №1, а у 1996 роцi на базi заводу було засновано ВАТ "Завод ЗБК iм. 
С. Ковальської". У 1995 роцi органiзовано Вiдкрите акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм. С. Ковальської". Засновниками ВАТ стали Колектив пiдприємства i Фонд 
комунального майна м. Києва. Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 16.03.2011 року 
(Протокол №17 вiд 16.03.2011) вирiшено визначити тип акцiонерного товариства "Завод 
залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської" як Публiчне акцiонерне товариство, в 
зв'язку з чим змiнити найменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської" на Публiчне акцiонерне товариство "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської". Змiни зареєстрованi Голосiївською районною у мiстi Києвi 
державною адмiнiстрацiєю 22.03.2011 р. за №10681050012001947. 

  

Структура пiдприємства: - будiвельно монтажне управлiння; - чотири формовочнi корпуси (цехи), 
- два вiдкритi полiгони, - три бетонозмiшувальнi вузли, - вiдкритий склад iнертних, - склад 
цементу i золи, який складається iз 6 силосiв ємнiстю 700т кожен, - арматурний цех, - допомiжнi 
цехи. Емiтент дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iншиих вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв не має i в найближчий час не планує створювати. Змiн в органiзацiйнiй структурi в 
звiтному роцi не було. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 1116. Середня 
чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 6. Чисельнiсть 
працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 37. Фонд 
оплати працi: 181843,5 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або 
зменшення вiдносно попереднього року: Фонд оплати працi ПАТ "Завод залiзобетонних 
конструкцiй iм.С.Ковальської" збiльшився на 86176 тис.грн. в зв'язку розмiру середньомiсячної 
оплати працi та кiлькостi працiвникiв. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення 
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента:в звiтном перiодi емiтент кадрову 
програму не розробляв. 

  

Емiтент є асоцiйованим членом АТ ХК “Київмiськбуд” за договором про господарське та 
економiчне спiвробiтництво вiд 05 травня 1998 р. Емiтент є учасником асоцiацiї Промислово 
будiвельна група „Ковальська” з 2006 року. 

  

В звiтному роцi емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 
установами. 

  

ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй iм.С.Ковальської" пропозицiй щодо реорганiзацiй з боку 
третiх осiб в звiтному перiодi не надходило. 

  



Облiкова полiтика здiйснюється вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi" i стандартiв бухгалтерського облiку та на пiдставi наказу про 
облiкову полiтику №4а вiд 05.01.2011 р. Облiковою полiтикою пiдприємства передбачено 
прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв. Оцiнка вибуття запасiв 
здiйснюється по методу iдентифiкованої вартостi. Протягом звiтного року облiкова полiтика не 
змiнювалась. 

  

Основними видами дiяльностi товариства є: - виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних 
виробiв; - виробництво металевих конструкцiй; - виробництво стiнних блокiв; - транспортно-
експедицiйнi послуги. Дiяльнiсть Товариства залежить вiд сезонних змiн. Основнi ризики в 
дiяльностi емiтента пов'язанi з нестабiльнiстю законодавства та зниженням платоспроможностi 
споживачiв. Цi ризики неконтрольованi та непередбачуванi. Галузь активно розвивається. Новi 
тежнологiї в даний час Товариство не впроваджує. Конкуренцiя в галузi справляє незначний вплив 
на дiяльнiсть емiтента. Свою дiяльнiсть товариство планує продовжувати i розвивати в 
майбутньому. Для виробництва продукцiї використовується тiльки найкраща сировина, яка 
пройшла вхiдний контороль i гарантує найвищi показники якостi. Виробництво ведеться на 
самому сучасному обладнаннi, аналогiв якому немає в Українi. Зразки продукцiї пройшли тисячi 
найсуворiших випробувань, якi пiдтвердили її вiдповiднiсть мiжнародним стандартам якостi. - 
ринок збуту - це ринок будiвництва в м. Києвi та Київської обл.; - основнi споживачi продукцiї - 
юридичнi особи та фiзичнi особи. Будiвельний ринок України характеризується високою 
динамiкою розвитку, у зв'язку з чим iснує тенденцiя зростання попиту на виробництво товарного 
бетону та будiвельних розчинiв i на автоперевезення продукцiї будiвельного призначення. 
Постiйний розвиток виробничої бази пiдприємству нарощувати об'єми виробництва. В зв'язку з 
розвиненням сучасних будiвельних технологiй, галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть Емiтент, 
притаманна вiдсутнiсть сезонного впливу. 

  

Основними активами пiдприємства є основнi засоби. ПАТ "Завод залiзобетонних конструкцiй 
iм.С.Ковальської" за останi п'ять рокiв придбав основних засобiв на суму 1264526 тис.грн., в т.ч. в 
2013 р. на суму 16443 тис.грн., в 2014р. - 10695 тис.грн., в 2015 р. - 1373 тис.грн., в 2016 р. - 9226 
тис.грн., в 2017 р. - 11663312 тис.грн. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 
органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, мiж емiтентом або його 
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками 
iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку протягом 
звiтного року не укладались. 

  

Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до вимог чинного 
законодавства за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". В балансi основнi 
засоби вiдображенi за собiвартiстю їх придбання. Основнi засоби вiдображенi в балансi за 
залишковою вартiстю. Термiни та умови користування основними засобами на пiдприємствi 
визначенi в облiковiй полiтицi i обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та 
проектною документацiєю, технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних 
засобiв: 1209063 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 9,59% Сума нарахованого зносу: 115949 
тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням основних засобiв на 
1663312 тис.грн., нарахуванням амортизацiї 32248 тис. грн. та списанням основних засобiв 
залишковою вартiстю 573963 тис.грн. Основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких 
iснує обмеження права власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. Основнi засоби 
знаходяться за адресою 01013 м.Київ, вул. Будiндустрiї, 7 



  

Основною проблемою дiяльностi вгалузi є вiдсутнiсть стабiльного фiнансування будiвельних 
об'єктiв. 

  

В звiтному перiодi факти виплати штрафних санкцiй вiдсутнi. 

  

Фiнансування дiяльностi пiдприємства здiйснюється за рахунок власних та залучених коштiв. 
Розрахунки з покупцями здiйснюються на умовах попередньої оплати. 

  

Виконанi всi завдання по виробництву продукцiї по укладеним договорам. 

  

Сконцентрувати свою дiяльнiсть на рiшення слiдуючих завданнь: - випуск продукцiї згiдно ринку 
збуту, - розширення номенклатури, - зниження собiвартостi, - збiльшення об'єму збуту, - сервiс 
роботи з замовниками, - освоєння випуску нових видiв продукцiї, - впровадження прогресивних 
видiв технологiй. 

  

Пiдприємство в звiтному перiодi дослiджень та розробк не проводило. 

  

ПАТ "ЗЗБК " Позивач: Бiлецький Д.В. Поновлення на роботi, вимушений прогул Голосiївський 
районний суд м. Києва ПАТ "ЗЗБК" Позивач: Бiлецький Д.В. стягнення середнього заробiтку, 
поновлення на роботi Голосiївський районний суд м. Києва Сума позову: 880 000,00 грн. ПАТ 
"ЗЗБК" Вiдповiдач: ТОВ "Альтiс-Спецбуд" стягнення дебiторської заборгованостi Київський 
апеляцiйний господарський суд Сума позову: 170 534,63 грн. ПАТ "ЗЗБК" Пiдозрюваний: 
Залевський О.М. Крадiжка (кримiнальне провадження) Голосiївський районний суд м. Києва 

  

Товариство займається будiвництвом житлових та нежитлових примiщень, виготовленням та 
постачанням на будiвельнi майданчики таких основних будiвельних виробiв як бетоннi сумiшi, 
будiвельнi матерiали, залiзобетоннi вироби, тобто працює в будiвельнiй промисловостi м. Києва та 
Київської областi. Загальними зборами акцiонерiв 12.04.2018 р. прийняте рiшення про змiну типу 
товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Iншої 
iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки фiнансового стану та результатiв дiяльностi 
емiтента, немає. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 
грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

36013 1093114 0 0 36013 1093114 

будівлі та 
споруди 

5591 5217 0 0 5591 5217 

машини та 
обладнання 

23924 22301 0 0 23924 22301 

транспортні 
засоби 

4625 251993 0 0 4625 251993 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 1873 813603 0 0 1873 813603 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та 
споруди 

0 0 0 0 0 0 

машини та 
обладнання 

0 0 0 0 0 0 

транспортні 
засоби 

0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 36013 1093114 0 0 36013 1093114 

Опис Основнi засоби вiдображенi в балансi за залишковою вартiстю. Пiдприємство основнi засоби не 
орендує. Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): Термiни та 
умови користування основними засобами на пiдприємствi визначенi в облiковiй полiтицi i 
обумовлюються строком корисної експлуатацiї, технiчною та проектною документацiєю, 
технiчним станом та ступенем зносу. Первiсна вартiсть основних засобiв: 1209063 тис.грн. Ступiнь 
зносу основних засобiв: 9,59% Ступiнь використання основних засобiв: 100% Сума нарахованого 
зносу: 115949 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: придбанням основних 
засобiв на 1663312 тис.грн., нарахуванням амортизацiї 32248 тис. грн. та списанням основних 
засобiв залишковою вартiстю 573963 тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання 
майна емiтента: основних засобiв, що виключенi з активiв та щодо яких iснує обмеження права 
власностi немає, в заставi основнi засоби не перебувають. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

177513 153317 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

4583 4583 



Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

4583 4583 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 
перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 
акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 
перiоду становить 172930 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 172930 тис.грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 148734 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 
активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 
148734 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 
(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 230000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 230000 X X 

Процентнi блiгацiї серiї М 30.11.2014 40000 23 30.11.2020 

Процентнi блiгацiї серiї J 31.07.2014 30000 23 28.02.2020 

Процентнi блiгацiї серiї К 30.09.2014 30000 23 28.02.2020 

Процентнi блiгацiї серiї L 31.10.2014 30000 23 30.08.2020 

Процентнi блiгацiї серiї N 30.07.2016 40000 23 28.02.2020 

Процентнi блiгацiї серiї O 30.07.2016 30000 23 01.10.2021 

Процентнi блiгацiї серiї P 31.12.2016 30000 23 01.10.2021 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3930 X X 

Фінансова допомога на X 0 X X 



зворотній основі 

Інші зобов'язання X 1267917 X X 

Усього зобов'язань X 1501847 X X 

Опис: Зобов'язань за кредитами, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, за 
iншими цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за iпотечними цiнними 
паперами емiтент не має. 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 
з/п 

Основний 
вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 
всієї 

виробленої 
продукції 

у натуральній 
формі (фізична 

од. вим.) 

у грошовій 
формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 
всієї 

реалізованої 
продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Збiрнi ЗБК 62452,38 203392.62 16.62 67826,61 205350.51 16.76 

2 
Товарний 
бетон та 
розчин 

962366,69 971529.18 79.39 962366,69 971529.18 79.29 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Матерiальнi витрати 77.8 

2 Витрати на оплату працi 10.2 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 
Вид інформації 

1 2 3 

12.04.2017 13.04.2017 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

13.04.2017 13.04.2017 
Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство 
"Аудиторська фiрма "Верiф 

Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

30681472 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Рiвне, вул. Орлова, буд. 36, 
кв. 32 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 

4583 04.09.2013 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення 
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Текст аудиторського висновку (звіту) 

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ВЕРIФ-АУДИТ" свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi 
одноособово надають аудиторськi послуги № 4583 видане 04.09.2013 р. Аудиторською Палатою України , свiдоцтво 
про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0443, затверджено рiшенням АПУ№288/4 вiд 30.01.2014 р. ----------------
----------------------------------------------------------------------- ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про достовiрнiсть i 
повноту фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року м. Рiвне 2018 рiк 
Звiт незалежного аудитора адресований управлiнському персоналу ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», особам ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 
IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», яких надiлено найвищими повноваженнями, i може бути використаний для подання 
до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. РОЗДIЛ 1. ЗВIТ 
ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI. Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ», яка включає Баланс (Звiт про 
фiнансовий стан) станом на 31.12.2017 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 
рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2017 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2017 рiк (Форма 
№4), а також включає Примiтки до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р., якi мiстять стислий виклад суттєвих 
облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в роздiлi «Основа для думки iз 
застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах 
фiнансовий стан ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» на 31.12.2017 
р., та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням Аудитор не приймав участi в 
спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки iнвентаризацiя проводилася до тiєї дати, 
коли нас залучили для проведення аудиту. Також зазначаємо, що iнвентаризацiю на пiдприємствi проводили 
iнвентаризацiйнi комiсiї з належним оформленням матерiалiв i результатiв iнвентаризацiї, яким ми висловлюємо 
довiру. Обмеження щодо неучастi в iнвентаризацiї мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть та стан справ в 
цiлому. Примiтки до фiнансової звiтностi не мiстять розкриття всiєї iнформацiї, яке вимагають МСФЗ та МСБО. 
Зокрема, в примiтках не розкрита (частково розкрита) iнформацiя, що вимагається пунктом 18 МСБО 24 "Розкриття 
iнформацiї про зв’язанi сторони". Аудитор не мав змоги отримати в достатньому обсязi докази для обґрунтування 
стосовно всiх сум дебiторської заборгованостi за продукцiю (товари, роботи, послуги), що наведенi у фiнансовiй 
звiтностi ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» станом на 31.12.2017 
р. у розмiрi 275981 тис. грн., оскiльки вiдсутнi акти звiрки по деяким контрагентам-дебiторам. Аудитор отримав 



пiдтвердження лише на суму торгової дебiторської заборгованостi в розмiрi 228561 тис. грн., що становить 82,82% вiд 
суми дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017 р. Тому, на думку аудитора, 
можливий вплив наведених вище пiдстав на фiнансову звiтнiсть ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 
IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» станом на 31.12.2017 р. може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Аудитором 
виявлено основнi засоби з нульовою залишковою вартiстю (повнiстю замортизованi) балансовою (первiсною) 
вартiстю 32 364 тис.грн., що продовжують приносити економiчнi вигоди. Товариство обрало своєю облiковою 
полiтикою модель собiвартостi. Отже строк корисного використання таких основних засобiв установлено невiрно, що 
є порушенням вимог МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби». Це вплинуло на розмiр амортизацiйних вiдрахувань та 
величину чистого прибутку. Величина резерву сумнiвних богiв за торгiвельною дебiторською заборгованiстю станом 
на 31.12.2017 р. склала 23 004 тис.грн.; резерв сумнiвних боргiв за дебiторською заборгованiстю за розрахунками 
станом на кiнець року становив 13407 тис.грн. Величина резерву сумнiвних богiв за торгiвельною дебiторською та за 
дебiторською заборгованiстю за розрахунками протягом року не переглядалась. В складi торговельної дебiторської 
заборгованостi облiковується заборгованiсть зi строком понад 120 днiв в сумi 16187 тис.грн.; понад 360 днiв - 27471 
тис. грн. Таке недодержання облiкової полiтики призвело до завищення суми торгiвельної дебiторської заборгованостi 
та суми нерозподiленого прибутку. Тому, на думку аудитора, можливий вплив наведених вище пiдстав на фiнансову 
звiтнiсть ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» станом на 31.12.2017 
р. може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв та Вимог додатково викладено в роздiлi 
«Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПАТ 
«ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» згiдно з етичними вимогами, 
застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до 
цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки iз застереженням. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на 
наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi 
питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi вцiлому та враховувались при формуваннi 
думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Враховуючи питання, якi описанi в 
роздiлi «Основа для думки iз застереженням», ми визначили, що описанi нижче питання є ключовими питаннями 
аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. IНШI ПИТАННЯ Аудит за попереднiй перiод Аудит фiнансової звiтностi 
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за рiк, що закiнчився 
31.12.2016 р., було виконано iншим аудитором – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФIРМА «Євроаудит», який висловив 
модифiковану думку щодо цих звiтiв станом на 31.12.2016 року. Обмеження щодо поширення чи використання звiту 
аудитора Оскiльки звiт аудитора призначений для конкретних користувачiв, а саме: акцiонерам та керiвництву 
товариства, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, аудитор зазначає, що звiт аудитора не можна 
надавати iншим сторонам, i вiн не може використовуватися iншими сторонами. Вiдповiдальнiсть управлiнського 
персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за таку систему внутрiшнього 
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, 
що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi 
управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 
розкриваючи, питання, де це застосовно, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення 
про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або 
планує лiквiдувати ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» чи 
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової 
звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить 
суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та складання звiту аудитора, що мiстить нашу думку. 
Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до 
МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть 
впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит 
вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього 
завдання з аудиту. Крiм того, ми: - iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 
внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 
отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 
оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 
заходами внутрiшнього контролю; - отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi 
системи внутрiшнього контролю; - оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть 
облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; - доходимо висновку 
щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи 
для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва 
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть ПАТ «ЗАВОД 



ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми 
доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi 
аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 
неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 
нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; - оцiнюємо 
загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує 
фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 
Ми повiдомляємо управлiнському персоналу i частково тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю 
про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi 
недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо управлiнському персоналу 
твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi 
питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, 
щодо вiдповiдних застережних заходiв. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв Про власний 
капiтал. Структура та призначення власного капiталу вiдповiдає загальним вимогам законодавства України про 
господарськi товариства, а його облiк вiдповiдає iнструкцiям та положенням, що мiстять вимоги до облiку власного 
капiталу. Структура, розмiр, призначення власного капiталу визначенi пiдприємством об’єктивно та адекватно. Про 
вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам. Згiдно установчих документiв статутний капiтал 
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» становить суму 4 582 814 
(чотири мiльйони п’ятсот вiсiмдесят двi тисячi вiсiмсот чотирнадцять) гривень та створений за рахунок власних 
коштiв та вiдповiдає установчим документам. (Статут в редакцiї 14 квiтня 2017 року за № 1 06800194736). 21.04.2011 
року НКЦПФР було видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 284/1/10 вiд 01.06.2010 на 4582814 (чотири 
мiльйони п’ятсот вiсiмдесят двi тисячi вiсiмсот чотирнадцять) гривень, який подiлено на 18 331 256 штук простих 
iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Статутний фонд сплачений на 100,0 %. Резервний капiтал 
станом на 31.12.2017 р. становить 13053 тис.грн. Нерозподiлений покритий збиток станом на 31.12.2017 р. становить 
114 343 тис. грн. Про вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Опис. Використана методика 
розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних 
рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної 
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв 
емiтента Найменування За звiтний перiод За попереднiй перiод показника (тис. грн.) (тис. грн.) Розрахункова вартiсть 
чистих активiв 177513 153317 Статутний капiтал 4583 4583 Скоригований статутний капiтал 4583 4583 Рiзниця мiж 
розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 172 930 тис. грн. 
Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду 
становить 172 930 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 
попереднього перiоду становить 148 734 тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 
скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 148 734 тис. грн. Висновок: Вартiсть 
чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу 
України дотримуються. Про виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства станом 
на 31.12.2016 р.) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Аудиторською перевiркою дотримання 
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» вимог законодавства вiдносно 
значних правочинiв встановлено: • Вартiсть активiв на 31.12.2016 р. становить 1 011 579 тис.грн. • Сума мiнiмального 
правочину, яка пiдлягала аудиторським процедурам становить: 10115,8 тис.грн. ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» у 2017 роцi не мало виконання значних правочинiв (квалiфiкованих 
згiдно ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Про стан корпоративного управлiння, внутрiшнього аудиту 
вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства». Корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до 
вимог Статуту. В ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» посада 
внутрiшнього аудитора (служба внутрiшнього аудиту) не запроваджувалась, чинним законодавством протягом 
перiоду, що перевiрявся, обов’язковiсть ведення внутрiшнього аудиту не передбачалася. Кодексу корпоративного 
управлiння ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» не приймало. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною 
комiсiєю Протягом звiтного перiоду вiдбувалась змiна зовнiшнього аудитора. На пiдставi наданих до аудиторської 
перевiрки документiв та по iнформацiї ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ» протягом звiтного перiоду подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента й 
привести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України 
«Про цiннi папери та фондовий ринок» вiдбувались, а саме: Дата розмiщення Вид iнформацiї Дата виникнення подiї 
13.04.17 13:16 Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента 12.04.2017 13.04.17 13:17 Вiдомостi про змiну 
складу посадових осiб емiтента 13.04.2017 Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази вiдносно 
того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних 
паперiв та подається до Комiсiї. Про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не були вiдображенi у фiнансовiй 
звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан. За перiод з 01.01.2018 р. (пiсля дати балансу) до дати 
надання звiту незалежного аудитора, iнформацiя про наявнiсть подiй, якi iстотно б вплинули на фiнансову звiтнiсть 
ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рiк аудиторам не 
надавалась та при проведеннi аудиту ними не iдентифiкована. Аудитори не несуть вiдповiдальностi за виконання 



аудиторських процедур або запити щодо фiнансових звiтiв пiсля дати цього документу. Протягом перiоду з дати звiту 
незалежного аудитора до дати оприлюднення (опублiкування) фiнансових звiтiв вiдповiдальнiсть за iнформування 
аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе керiвництво ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ». Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення 
фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi 
для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як 
цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта 
господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка 
використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до 
МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були 
поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, 
можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 
шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi пiдприємства, структуру його 
власностi та корпоративного управлiння, спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними 
бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У поточнiй дiяльностi ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 
КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Аудитор не отримав 
доказiв стосовно суттєвого викривлення звiтностi ПАТ «ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ 
КОВАЛЬСЬКОЇ» внаслiдок шахрайства. РОЗДIЛ 2. IНША IНФОРМАЦIЯ. Основнi вiдомостi про юридичну особу. 
Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Завод залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської». Код 
ЄДРПОУ: Iдентифiкацiйний код, за яким пiдприємство занесене органом статистики до Єдиного Державного реєстру 
звiтних /статистичних / одиниць України – 05523398. Мiсцезнаходження: Україна, 01013 м. Київ, вул. Будiндустрiї, 7. 
Публiчне акцiонерне товариство «Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С.Ковальської» створене на пiдставi рiшення 
установчих зборiв органiзацiї орендарiв державного комунального заводу залiзобетонних конструкцiй iм. 
С.Ковальської вiд «13» сiчня 1995 р. та засноване згiдно з Законом України “Про господарськi товариства”, “Про 
пiдприємництво”, “Про власнiсть” та iнших нормативних актiв. Державна реєстрацiя Публiчного акцiонерного 
товариства “Завод залiзобетонних конструкцiй iм. С. Ковальської” проведена 16.01.1995 р., про що видано Свiдоцтво 
про державну реєстрацiю А00 № 051844 Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер 
рiшення 10681200000001947. Дата внесення змiн до установчих документiв: В 2017 роцi змiн до установчих 
документiв були, статут викладений в новiй редакцiї та зареєстрований - дата реєстрацiї 14 квiтня 2017 року за № 1 
06800194736). Основнi види дiяльностi: згiдно довiдки Державного комiтету статистики України ПАТ “Завод 
залiзобетонних конструкцiй iм. С. Ковальської” здiйснює такi види дiяльностi (КВЕД): 23.61 виготовлення виробiв iз 
бетону для будiвництва; 25.11 вироблення будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй; 41.20 
будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 46.73 оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та 
санiтарно-технiчним обладнанням; 49.41 дiяльнiсть вантажного автомобiльного транспорту; 71.11 дiяльнiсть у сферi 
архiтектури; 71.12 дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу ,геологiї та геодезiї, надання послуг технiчних консультацiй в цих 
сферах. Фактично пiдприємство здiйснює: виробництво збiрного залiзобетону для великопанельного 
домобудiвництва, проведення всiх видiв будiвельних, будiвельно-монтажних робiт, ремонтно-будiвельних робiт та 
послуг, виконання проектних, дослiдницьких робiт, вироблення будiвельних матерiалiв та конструкцiй, супутнiх 
виробiв. Для здiйснення дiяльностi пiдприємство має лiцензiю, яка видана Державною Архiтекторно-будiвельною 
iнспекцiєю України),на господарську дiяльнiсть, пов’язана iз створенням об’єктiв архiтектури (за перелiком згiдно з 
додатком), дата прийняття та номер рiшення про видачу лiцензiї- 30.03.2015 року за № 11-Л, строк дiї лiцензiї з 
30.03.2020 року. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму. Повне найменування юридичної особи вiдповiдно до 
установчих документiв Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Верiф-Аудит» Iдентифiкацiйний код юридичної 
особи 30681472 Реєстрацiйнi данi Зареєстроване Рiвненською мiською державною адмiнiстрацiєю 16.12.1999 р. № 1 
608 120 0000 004817 Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
виданого Аудиторською палатою України (далi – АПУ) Свiдоцтво № 4583 про внесення до Реєстру суб’єктiв 
аудиторської дiяльностi, згiдно рiшення Аудиторської Палати України вiд 04.09.2013 року за № 276, чинне до 
04.09.2018 р. Прiзвище, iм’я, по батьковi аудитора, який проводив аудиторську перевiрку, та серiя, номер, дата видачi 
Сертифiката аудитора, виданого АПУ Сировотка В.Д. сертифiкат аудитора серiя А №004760, виданий рiшенням АПУ 
№ 102 вiд 22 червня 2001 р., подовжено строком дiї до 22 червня 2020 р. Мiсцезнаходження юридичної особи та її 
фактичне мiсце розташування Юридична адреса: 33027 м. Рiвне, вул. Орлова, буд .36, кв.32 Фактична адреса 33027 м. 
Рiвне вул.. Київська 12 Контактний телефон тел./факс: (0362) 26-39-61 Основнi вiдомостi про умови договору на 
проведення аудиту. Згiдно умов Договору про надання аудиторських послуг № 15/12-17 вiд 15.12.2017 р. пiдставою 
для надання Аудиторського висновку є данi перевiрки, яка проводилась у перiод з 15.12.2017 р. до 10.04.2018 р. Дата 
видачi висновку 10.04.2018 р. Вiд iменi ПП «Аудиторська фiрма «Верiф-Аудит» звiт незалежного аудитора 
пiдписаний Директор ПП «Аудиторська фiрма «Верiф-Аудит» Аудитор (сертифiкат аудитора № 003936, виданий 
24.09.19999 р., чинний до 24.09.2018 р.) ______________________ Шамаєва Наталiя Анатолiївна Адреса аудитора: 
33027 м. Рiвне, вул. Орлова, буд .36, кв.32 Дата звiту незалежного аудитора: 10.04.2018 р. 

д/н 

д/н 

д/н 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 1 0 

2 2016 1 0 

3 2017 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу?  

Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа X 

Інше (запишіть):  Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу?  

Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій X 

Унесення змін до статуту X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 

Інше (запишіть): Позачерговi збори в звiтному перiодi не скликались Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 
(так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

Так Ні 

Складу X 

Організації X 

Діяльності X 

Інше (запишить) Наглядова рада самооцiнку не 
проводила. 

 

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

43 

 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 



Інші (запишіть)  Комiтети в складi наглядової ради 
не створювались. 

Інші (запишіть)  iншої iнформацiї не має 

 

Оцiнка роботи комiтетiв не проводилась. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій   

X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї не має 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть):  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X 
 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками   

X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   

X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена   

X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї не має 

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 
трьох років? 1 

 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 
кожного з цих питань?  

 

Загальні 
збори 

акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 



 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть):  Iншої iнформацiїї не має 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 
базі даних 

НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщується 
на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотків та 
більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення  

Ні Так Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства  

Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

Так Ні 

Не проводились взагалі  X 



Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік  X 

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

Так Ні 

Загальні збори акціонерів X 

Наглядова рада X 

Виконавчий орган X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї не має. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні) Ні 

 
З якої причини було змінено аудитора?  

Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї не має. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 

Наглядова рада X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 

Стороння компанія або сторонній консультант X 

Перевірки не проводились X 

Інше (запишіть) Iншої iнформацiї не має. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  X 

Інше (запишіть)  Iншої iнформацiї не має. 

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 
наступних трьох років? 

Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть): iншої iнформацiї не має.  

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодексу 
(принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не приймав.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 
Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не приймав i не 
оприлюднював.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 



Кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння емiтент не приймав i не оприлюднював. 

 
 
 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
за ЄДРПОУ 05523398 

Територія за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 
за КОПФГ 112 

Вид економічної 
діяльності  

за КВЕД 23.61 

Середня кількість 
працівників 

1137 
 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Адреса 
вул. Будiндустрiї , 7, м. Київ, Голосiївський 

р-н, 01013, (044) 285-54- 24  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 

за міжнародними стандартами фінансової звітності V 

 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 0 791 0 

первісна вартість 1001 373 1274 0 

накопичена амортизація 1002 373 483 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 436524 0 0 

Основні засоби: 1010 36013 1093114 0 

первісна вартість 1011 121326 1209063 0 

знос 1012 85313 115949 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 472537 1093905 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 91734 107086 0 

Виробничі запаси 1101 76101 81036 0 

Незавершене виробництво 1102 2160 23607 0 

Готова продукція 1103 13388 120 0 

Товари 1104 85 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 232869 275981 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
53540 

 
0 

з бюджетом 1135 13707 39748 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 93203 31060 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 75728 60173 0 

Готівка 1166 684 706 0 

Рахунки в банках 1167 75043 59467 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 31801 17867 0 

Усього за розділом II 1195 539042 585455 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 1011579 1679360 0 

 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 4583 4583 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 45534 45534 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 13053 13053 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 90147 114343 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 153317 177513 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 230000 230000 0 

Довгострокові забезпечення 1520 8204 12142 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 8204 12142 0 

Цільове фінансування 1525 0 10 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 238204 242152 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 2140 2140 0 

за товари, роботи, послуги 1615 92095 107340 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 2596 3930 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 1121 1636 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 7434 10790 0 

за одержаними авансами 1635 460649 1038283 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 54023 95576 0 

Усього за розділом IІІ 1695 620058 1259695 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 1011579 1679360 0 

 

Примітки 
Звiт складено вiдповiдно до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович 

Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
за ЄДРПОУ 05523398 

(найменування) 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 1372162 905474 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 1154886 ) ( 807876 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
217276 

 
97598 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 451355 300476 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 70402 ) ( 55502 ) 

Витрати на збут 2150 ( 331330 ) ( 153919 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 239465 ) ( 183809 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
27434 

 
4844 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 2073 5518 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
29507 

 
10362 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -5311 -2012 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
24196 

 
8350 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 24196 8350 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 1281657 853557 

Витрати на оплату праці 2505 201324 124930 

Відрахування на соціальні заходи 2510 42518 26937 

Амортизація 2515 31119 11873 



Інші операційні витрати 2520 239465 183809 

Разом 2550 1796083 1201106 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 183312556 18331256 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 18331256 18331256 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.13 0.04 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0.13 0.04 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 
Визначення балансового прибутку вiдбувається згiдно з 

чиним законодавством України. 

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович 

Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
за ЄДРПОУ 05523398 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний 

період попереднього 
року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 
3000 

 
3031028 

 
1833337 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 2113 1782 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 677803 437119 

Надходження від повернення авансів 3020 5881 13669 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 2073 5518 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 234 14 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 62 649 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 1479541 ) 

 
( 1186256 ) 

Праці 3105 ( 150608 ) ( 88920 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 41596 ) ( 30168 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 50065 ) ( 38105 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 4309 ) ( 1423 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 3717 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 45755 ) ( 1102840 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1905740 ) ( 1102840 ) 



Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 38474 ) ( 1359 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 15537 ) ( 3018 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 37633 -158578 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 100000 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 ( 0 ) ( 34076 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 65924 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 53188 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 3375 ( 0 ) ( 0 ) 



дочірніх підприємствах 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -53188 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -15555 -92654 

Залишок коштів на початок року 3405 75728 168382 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 60173 75728 

 

Примітки 
Звiт про рух грошових коштiв складено згiдно з МСФО7 

"Звiт про рух грошових коштiв" 

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович 

Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович 



КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ 

IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
за ЄДРПОУ 05523398 

(найменування) 

 
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 
попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 
    

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 
 

X 
 

X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 
    

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 
    

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та інших 
негрошових операцій 

3520 
    

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 
    

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 
    

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 
    

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 
    

Фінансові витрати 3540 X X 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 
    

Збільшення (зменшення) запасів 3551 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 
    



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 
    

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 
    

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 
    

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 
    

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 
    

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
товари, роботи, послуги 

3561 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом 

3562 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками зі страхування 

3563 
    

Збільшення (зменшення) поточної 
кредиторської заборгованості за 
розрахунками з оплати праці 

3564 
    

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 
    

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 
    

Сплачений податок на прибуток 3580 X X 

Сплачені відсотки 3585 X X 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 
    

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 
 

X 
 

X 

необоротних активів 3205 X X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 
 

X 
 

X 

дивідендів 3220 X X 

Надходження від деривативів 3225 X X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 
 

X 
 

X 

Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3250 X X 



Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 
 

X ( ) 

необоротних активів 3260 X X 

Виплати за деривативами 3270 X X 

Витрачання на надання позик 3275 X X 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 
 

X 
 

Інші платежі 3290 X X 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 
    

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 
 

X 
 

X 

Отримання позик 3305 X X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 
 

X 
 

X 

Інші надходження 3340 X X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 
 

X 
 

Погашення позик 3350 X X 

Сплату дивідендів 3355 X X 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X X 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 
 

X 
 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 
 

X 
 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 
 

X 
 

Інші платежі 3390 X X 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 
    

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 
    

Залишок коштів на початок року 3405 X X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 
    

Залишок коштів на кінець року 3415 

 

Примітки 

Керівник 

Головний бухгалтер 



КОДИ 

Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ЗАЛIЗОБЕТОННИХ 

КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ" 
за ЄДРПОУ 05523398 

(найменування) 

 
Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 4583 0 45534 13053 90147 0 0 153317 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 4583 0 45534 13053 90147 0 0 153317 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 24196 0 0 24196 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 
(уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 
(уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 
сукупного 
доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 
дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі 

4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання 
(продаж) 
неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 0 24196 0 0 24196 

Залишок на 
кінець року 

4300 4583 0 45534 13053 114343 0 0 177513 

 

Примітки 
Власний капiтал Товариства представлено: статутним, , iншим додатковим капiталом, 
резервним капiталом та фiнансовим результатом, що iснує у виглядi нерозподiленого 

прибутку. 

Керівник Головаш Валерiй Полiкарпович 

Головний бухгалтер Стоянов Денис Iванович 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД 
ЗАЛIЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦIЙ IМ.СВIТЛАНИ КОВАЛЬСЬКОЇ» за 2017 рiк Звiт про 
фiнансовий стан (тисяч гривень) Актив На 31.12.16 На 31.12.17 1 3 4 I. Необоротнi активи 
Нематерiальнi активи 791 первiсна вартiсть 373 1274 знос 373 483 Капiтальнi iнвестицiї 436524 
Основнi засоби 36013 1093114 первiсна вартiсть 121326 1209063 знос 85313 115949 Усього за 
роздiлом I 472537 1093905 II. Оборотнi активи 91734 107086 Запаси Торгова дебiторська 
заборгованiсть 232869 275981 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 53540 за виданими 
авансами з бюджетом 13707 39748 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 93203 31060 Грошi та 
їх еквiваленти 75728 60173 Iншi оборотнi активи 31801 17867 Усього за роздiлом II 539042 585455 
Баланс 1011579 1679360 Пасив На 31.12.16 На 31.12.17 I. Власний капiтал 4583 4583 Статутний 
капiтал Додатковий капiтал 45534 45534 Резервний капiтал 13053 13053 Нерозподiлений прибуток 
(непокритий збиток) 90147 114343 Усього за роздiлом I 153317 177513 11. Довгостроковi 
зобов’язання i забезпечення Iншi довгостроковi зобов’язання 230000 230000 Довгостроковi 
забезпечення виплат персоналу 8204 12142 Цiльове фiнансування 10 Усього за роздiлом 11 238204 
242152 III. Поточнi зобов'язання i забезпечення Поточна кредиторська заборгованiсть за 
довгостроковимизобов’язаннями 2140 2140 Торгова кредиторська заборгованiсть 92095 107340 за 
отриманими авансами 460649 1038283 розрахунками з бюджетом 2596 3930 розрахунками з 
оплати працi 7434 10790 розрахунками зi страхування 1121 1636 Iншi поточнi зобов'язання 54023 
95576 Усього за роздiлом III 620058 1259695 Баланс 1011579 1679360 Голова Правлiння Головаш 
В.П. Головний бухгалтер Стоянов Д.I. Звiт про сукупний дохiд (тисяч гривень) Стаття За 2017 р. 
За 2016 р. Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1372162 905474 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) (1154886) (807876) Валовий: прибуток 
217276 97598 збиток Iншi операцiйнi доходи 451355 300476 Адмiнiстративнi витрати (70402) 
(55502) Витрати на збут (331330) (153919) Iншi операцiйнi витрати (239465) (183809) Фiнансовi 
результати вiд операцiйної дiяльностi: прибуток 27434 4844 збиток Доход вiд участi в капiталi 
Iншi фiнансовi доходи 2073 5518 Iншi доходи Фiнансовi витрати Втрати вiд участi в капiталi Iншi 
витрати Фiнансовi результати до оподаткування: прибуток 29507 10362 збиток Податок на 
прибуток вiд звичайної дiяльностi (5311) (2012) Чистий фiнансовий результат: прибуток 24196 
8350 збиток Усього сукупний дохiд за перiод 24196 8350 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 
18331256 18331256 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 1,3199 0,4555 Голова 
Правлiння Головаш В.П. Головний бухгалтер Стоянов Д.I. Звiт про рух грошових коштiв (тисяч 
гривень) Стаття За 2017 р. За 2016 р. 1 3 4 I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 
3031028 1833337 Надходження вiд: Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) Цiльове 
фiнансування 2113 1782 Надходження авансiв 677803 437119 Вiд повернення авансiв 5881 13669 
Установ банкiв вiдсоткiв за поточними рахунками 2073 5518 Надходження вiд боржникiв 
неустойки (штрафiв, пенi) 234 14 Надходження операцiйної оренди Iншi надходження 62 649 
Витрачання на оплату: (1186256) Товарiв (робiт, послуг) (1479541) Працi (150608) (88920) 
Вiдрахувань на соцiальнi заходи (41596) (30168) Зобов'язань з податкiв i зборiв (50065) (38105) 
Витрачання на оплату авансiв (1905740) (1102840) Витрачання на оплату повернення авансiв 
(38474) (1359) Iншi витрачання (15537) (3018) Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 37633 
(158578) II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi Надходження вiд реалiзацiї 
фiнансових iнвестицiй 100000 Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй (34076) 
Витрачання на надання позик Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 65924 111. Рух 
коштiв в результатi фiнансової дiяльностi Розмiщення облiгацiй Iншi надходження Погашення 
облiгацiй Витрати на сплату вiдсоткiв (53188) Iншi платежi Чистий рух коштiв вiд фiнансової 
дiяльностi (53188) Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (15555) (92654) Залишок коштiв 
на початок року 75728 168382 Залишок коштiв на кiнець року 60173 75728 Голова Правлiння 
Головаш В.П. Головний бухгалтер Стоянов Д.I. Звiт про змiни у капiталi (тисяч гривень) Стаття 



Статутний капiтал, Примiтка 17 Додатковий капiтал Примiтка 17 Резервний капiтал 
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) Всього Залишок на 31 грудня 2016 року 4583 
45534 13053 126558 189728 Виправлення помилок Iншi змiни в капiталi Перерахований залишок 
на 31 грудня 2016 року 4583 45534 13053 126558 189728 Чистий прибуток (збиток) 2017 рiк 24196 
24196 Залишок на 31.12. 2017 року 4583 45534 13053 150754 213924 Голова Правлiння Головаш 
В.П. Головний бухгалтер Стоянов Д.I. Примiтки до фiнансової звiтностi 1. Загальнi вiдомостi. 
Загальна iнформацiя про Товариство. Повна назва Публiчне акцiонерне товариство «Завод 
залiзобетонних конструкцiй iм. Свiтлани Ковальської» (надалi – Товариство) Скорочена назва 
ПАТ «ЗЗБК iм. С.Ковальської» Дата державної реєстрацiї (перереєстрацiї, перейменування) 
Державна реєстрацiя Публiчного акцiонерного товариства “Завод залiзобетонних конструкцiй iм. 
С. Ковальської” проведена 16.01.1995 р., про що видано Свiдоцтво про державну реєстрацiю А00 
№ 051844 Голосiївською районною у м. Києвi державною адмiнiстрацiєю, номер рiшення 
10681200000001947. Iдентифiкацiйний код 05523398 Юридична та фактична адреса. 
Мiсцезнаходження юридичної особи – Україна, 01013 м. Київ, вул. Будiндустрiї, 7. Фактична 
адреса спiвпадає з юридичною Органiзацiйно-правова форма. акцiонерне товариство Країна 
реєстрацiї Україна Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про Товариство 
zbkkovalskaya.kiev.ua Адреса електронної пошти office@kovalska.com.ua Товариство не має 
асоцiйованих пiдприємств, фiлiй та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Акцiї 
Товариства не мають обiгу на бiржi. Характеристика основних напрямкiв дiяльностi, сфер бiзнесу 
Товариства. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть у сферi, що є допомiжною до будiвельної галузi. 
Основними напрямками дiяльностi Товариства є: виробництво збiрних бетонних та залiзобетонних 
виробiв, а також оптова торгiвля будiвельними матерiалами. Характер операцiй Товариства є 
таким, що забезпечує i вiдображає дiяльнiсть Товариства по виробництву збiрних бетонних та 
залiзобетонних виробiв, по здiйсненню оптової торгiвлi будiвельними матерiалами, а також 
вiдображає залучення грошових коштiв вiд стороннiх юридичних осiб шляхом випуску облiгацiй. 
Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Товариство В звiтному перiодi 
спостерiгається позитивна динамiка економiки України, вiдзначена Кабiнетом Мiнiстрiв України 
при формування державної бюджетної полiтики на 2017 рiк, яка заснована на прогнозах головного 
кредитора України – Мiжнародного валютного фонду – про те, що прирiст економiки в 2017 роцi 
складе приблизно 3%, а iнфляцiя в Українi в 2017 роцi має знизитись до рiвня 8,1%. Отже, при 
складаннi фiнансової звiтностi керiвництво Товариство не розглядає економiку України як 
гiперiнфляцiйну у описуваному перiодi – календарний 2017 рiк (перiод з 01 сiчня по 31 грудня 
2017 року). В зв’язку з цим, при складаннi даної фiнансової звiтностi, МСБО 29 «Фiнансова 
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» не застосовувався. Незважаючи на певну стабiлiзацiю, яка 
вiдбулась в економiцi України протягом 2017 року, економiчне середовище України досi 
знаходитися пiд значним негативним впливом економiчних чинникiв, якi стали наслiдком 
внутрiшньої полiтичної боротьби, що була пiдсилена зовнiшньою складовою (агресивна полiтика 
iншої країни по вiдношенню до України). За таких обставин минулий економiчний спад та 
iнфляцiйнi процеси у державi мають негативний вплив на пiдприємницьку дiяльнiсть. З iншого 
боку, пiдписання асоцiацiї України з Європейським союзом (зокрема її економiчної частини) може 
стати певним поштовхом для Товариства у налагодженнi економiчних зв’язкiв з європейськими 
партнерами та виходом Товариства на європейськi ринки. Представлена фiнансова звiтнiсть 
вiдображає точку зору керiвництва на те, який вплив мають умови ведення бiзнесу в Українi на 
дiяльнiсть i фiнансове становище Товариства. Фактичний вплив майбутнiх умов господарювання 
може вiдрiзнятися вiд його оцiнок керiвництвом. Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, 
якi можуть впливати на виробничий та фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, 
який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. 
Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної 
дiяльностi та розвитку Товариства. 2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової 
звiтностi. Концептуальна основа фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства є 
фiнансовою звiтнiстю загального призначення, тобто фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до 
концептуальної основи загального призначення, що є концептуальною основою фiнансового 
звiтування, яка вiдповiдає загальним потребам широкого кола користувачiв у фiнансовiй 



iнформацiї. Концептуальна основа фiнансового звiтування є концептуальною основою 
достовiрного подання та передбачає достовiрне подання фiнансового стану, фiнансових 
результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб 
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою 
фiнансової звiтностi Товариства за перiод, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi 
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського 
облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2015 року, що офiцiйно 
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. Пiдготовлена Товариством фiнансова 
звiтнiсть вiдповiдає вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 
сiчня 2015 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй 
звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi 
фiнансової звiтностi, складеної за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), 
Товариство використовувало данi бухгалтерського облiку, якiй вiвся за нацiональними 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, а також керувалось вимогами iнших 
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 
облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. При 
формуваннi фiнансової звiтностi, для спiвставлення даних, Товариством робились 
трансформацiйнi коригування, про якi, у разi їх наявностi, буде зазначено нижче. Валюта подання 
звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення. Валютою подання (складання) фiнансової 
звiтностi є українська гривня, i всi суми округленi до тисяч. Припущення про безперервнiсть 
дiяльностi. Згiдно iз припущенням про безперервнiсть дiяльностi Товариство розглядається як 
таке, що продовжуватиме здiйснювати господарську дiяльнiсть в осяжному майбутньому. За 
таким припущенням, що є прийнятним для даного Товариства, активи та зобов’язання 
вiдображаються в бухгалтерському облiку виходячи з того, що Товариство зможе реалiзувати свої 
активи та погасити зобов’язання за звичайного перебiгу господарської дiяльностi. Фiнансова 
звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство 
не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до 
принципiв безперервностi дiяльностi. Керiвництвом Товариства вживаються заходи щодо 
подальшого нарощування обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї та скорочення операцiйних 
витрат, що дозволить полiпшити фiнансовий стан та результати дiяльностi у 2017 роцi. 
Вiдповiдно, керiвництво Товариства постiйно здiйснює оцiнку здатностi пiдприємства 
продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi та застосовує припущення про безперервнiсть 
дiяльностi при пiдготовцi представленої фiнансової звiтностi. Дата переходу на МСФЗ. 
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року 
вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi». Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом за МСФЗ рiк, що 
закiнчився 31 грудня 2012 року. Звiтним перiодом, за який формується представлена фiнансова 
звiтнiсть, вважається календарним 2017 р., тобто перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 
року. Рiшення про оприлюднення фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариства 
затверджена до випуску Головою правлiння Головашом В.П. 25.02.2018 р.. Подiї, якi вимагають 
коригування пiсля звiтного перiоду, коли Товариству слiд коригувати суми, що наведенi у 
фiнансовiй звiтностi, не вiдбувалися. 3. Суттєвi положення Облiкової полiтики. Основа (або 
основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Облiковi полiтики – це конкретнi 
принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi пiдприємством при складаннi 
та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, 
дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю 
про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд 
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облiкова полiтика Товариства 
розроблена та затверджена керiвником Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi 
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки» та iнших чинних МСФЗ. Iншi МСФЗ не 
застосовуються Товариством ранiше дати набуття ними чинностi. У разi вiдсутностi конкретного 
мiжнародного стандарту, який застосовується до господарської операцiї, керiвництво 



використовує власне судження при розробцi та застосуваннi облiкової полiтики (основнi судження 
розкриваються нижче). При цьому враховуються: - стандарти i тлумачення, що регулюють подiбнi 
або пов’язанi операцiї; - визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, 
доходу i витрат, що викладенi в Концептуальнiй основi; - постанови iнших органiв стандартизацiї 
облiку, якi керуються схожими концептуальними принципами, прийнятi галузевi норми 
(методики) та iншу професiйну лiтературу в частинi, що не суперечить МСБО 8 «Облiковi 
полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки». При розробцi облiкової полiтики для подiй або 
ситуацiй, за якими вiдсутнi конкретнi мiжнароднi стандарти, керiвництво формує своє судження 
так, щоб iнформацiя, яка необхiдна користувачам для прийняття економiчних рiшень, була 
надiйною та достовiрно вiдображала фiнансовий стан пiдприємства, економiчний змiст операцiй, а 
не їх юридичну форму, а також нейтральною та неупередженою, обачною (консервативною) i 
повною у всiх суттєвих аспектах. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається за принципами 
нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв) i безперервностi дiяльностi. Згiдно з 
принципом нарахування результати операцiй i iнших подiй визнаються Товариством у мiру їх 
виникнення (а не у момент отримання або виплати грошових коштiв i еквiвалентiв) i 
вiдображаються в облiкових записах i у фiнансовiй звiтностi в тому перiодi, до якого вони 
вiдносяться. Принцип безперервностi дiяльностi має на увазi складання фiнансової звiтностi на 
основi допущення, що Товариство функцiонує безперервно, i вестиме операцiї в майбутньому. 
Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю 
наявну iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не 
обмежуючись цим перiодом. Фiнансова звiтнiсть вiдображає фiнансовi результати операцiй i 
iнших подiй, групуючи їх по основних категорiях (елементам) вiдповiдно до економiчних 
характеристик. У звiтi про фiнансовий стан елементами, безпосередньо пов’язаними з оцiнкою 
фiнансового стану, є активи, зобов’язання i капiтал. У звiтi про сукупний доход елементами, 
безпосередньо пов’язаними з вимiром результатiв дiяльностi, є доходи i витрати. Об’єкт, що 
вiдповiдає визначенню елементу фiнансової звiтностi, признається, якщо: - iснує вiрогiднiсть того, 
що будь-якi майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктами, будуть отриманi (втраченi); - 
фактичнi витрати на придбання або вартiсть об’єкту можуть бути надiйно оцiненi. При оцiнцi 
вiдповiдностi статтi цим критерiям i, отже, можливостi його визнання у фiнансовiй звiтностi, 
Товариство враховує фактор суттєвостi, що становить 50 тис.грн. – для об’єктiв облiку, що 
вiдносяться до активiв, зобов’язань та власного капiталу Пiдприємства. Iнформацiя про кожну 
суттєву облiкову полiтику, яку пiдприємство обрало та застосовує. Основнi засоби. Основнi засоби 
– це матерiальнi об’єкти, що їх: а) утримують для використання у виробництвi або постачаннi 
товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей; б) 
використовуватимуть, за очiкуванням, протягом бiльше одного перiоду. Вартiсть об’єкта основних 
засобiв визнається активом, якщо: - є ймовiрнiсть, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з 
об’єктом, надiйдуть до Товариства; - собiвартiсть об’єкта можна достовiрно оцiнити. Об’єкт 
основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, оцiнюється Товариством за його 
собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв складається з: - цiни його придбання, 
включаючи iмпортнi мита та невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування 
торговельних знижок та цiнових знижок; - будь-яких витрат, якi безпосередньо пов’язанi з 
доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї 
у спосiб, визначений управлiнським персоналом; - первiсної попередньої оцiнки витрат на 
демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї, на якiй вiн розташований, зобов’язання 
за якими пiдприємство бере або коли купує цей об’єкт, або коли використовує його протягом 
певного перiоду з метою, яка вiдрiзняється вiд виробництва запасiв протягом цього перiоду. 
Собiвартiсть об’єкта основних засобiв це грошовий еквiвалент цiни на дату визнання. Товариство 
обрало своєю облiковою полiтикою модель собiвартостi, що застосовується до всього визначеного 
класу основних засобiв. Модель собiвартостi передбачає, що пiсля визнання активом, об’єкт 
основних засобiв облiковується за його собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та 
будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iдентифiкованi об’єкти основних засобiв 
об’єднуються у класи. Клас основних засобiв – це група основних засобiв, однакових за 
характером i способом використання в дiяльностi пiдприємства. В бухгалтерському облiку 



формуються наступнi класи: - земельнi дiлянки; - будiвлi, споруди та передавальнi пристрої; - 
машини та обладнання; - транспортнi засоби; - iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); - iншi 
основнi засоби. Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного 
використання, або вартiсть їх складових частин є суттєвою стосовно загальної собiвартостi 
об’єкта, то вони можуть облiковуватись окремо (й окремо амортизуватися). Сума (вартiсть) активу 
(об’єкту основних засобiв) розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його корисної 
експлуатацiї – амортизується. Суму (вартiсть) активу (об’єкту основних засобiв), що 
амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. В Товариствi 
лiквiдацiйна вартiсть активу прийнята незначною i дорiвнює нулю. Амортизацiя активу (об’єкту 
основних засобiв) починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн 
доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у 
спосiб, визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох 
дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу (або 
включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу), або на дату, з 
якої припиняють визнання активу. Строк корисної експлуатацiї активу (об’єкту основних засобiв) 
визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства. Оцiнка строку корисної 
експлуатацiї активу спирається на судження, яке ґрунтується на досвiдi використання 
Товариством подiбних активiв, або на законодавчо визначенi вимоги щодо певних активiв 
(об’єктiв основних засобiв). Амортизацiя активiв (об’єктiв основних засобiв) здiйснюється за 
прямолiнiйним методом. Результатом застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi 
вiдрахування протягом строку корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не 
змiнюється. Метод амортизацiї, застосований до активiв (об’єктiв основних засобiв), може 
переглядатися Товариством на кiнець кожного фiнансового року, а якщо вiдбулася значна змiна в 
очiкуванiй формi споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в таких активах, метод 
амортизацiї буде змiнений, а така змiна буде облiкована як змiна в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до 
МСБО 8. Строки корисної експлуатацiї активiв (об’єктiв основних засобiв) Товариства мають 
наступний вигляд. Клас Строк експлуатацiї, рокiв Будiвлi та споруди 25-60 Машини та обладнання 
3-15 Транспортнi засоби 8-15 Iнструменти, прилади, iнвентар 2-5 Iншi 2-5 Прибуток або збиток, 
що виникає вiд припинення визнання об’єкта основних засобiв, визнається як рiзниця мiж чистими 
надходженнями вiд вибуття (якщо вони є) та балансовою вартiстю об’єкта. В звiтному перiодi для 
розмежування основних засобiв i запасiв в Товариствi застосовується вартiсний рiвень в розмiрi 6 
000 грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї мiстять у собi 
витрати, пов’язанi з придбанням, виготовленням, будiвництвом, модернiзацєю основних засобiв i 
нематерiальних активiв. Амортизацiя таких активiв, як незавершенi капiтальнi iнвестицiї, 
починається з моменту введення їх в експлуатацiю в якостi основних засобiв або нематерiальних 
активiв тим же способом, що i для об’єктiв основних засобiв чи нематерiальних активiв. 
Товариство регулярно здiйснює перевiрку балансової вартостi незавершених капiтальних 
iнвестицiй для того, щоб визначити, чи iснують ознаки знецiнення вартостi цих об’єктiв 
облiковуваних незавершених капiтальних iнвестицiй. Об’єкти незавершених капiтальних 
iнвестицiй не амортизуються. Нематерiальнi активи. Нематерiальний актив - немонетарний актив, 
який не має фiзичної субстанцiї та може бути iдентифiкований. Немонетарний актив є 
iдентифiкованим, якщо вiн: а) може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або 
вiддiлити вiд пiдприємства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти 
iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи 
зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має суб’єкт господарювання намiр зробити це, або б) 
виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони 
бути переданi або вiдокремленi вiд пiдприємства або ж вiд iнших прав та зобов’язань. 
Нематерiальний актив визнається Товариством, якщо: - є ймовiрнiсть того, що майбутнi 
економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу, надходитимуть до Товариства; та - собiвартiсть 
активу можна достовiрно оцiнити. Якщо об’єкт не вiдповiдає визначенню нематерiального активу, 
то видатки на його придбання або внутрiшнє генерування визнаються як витрати у перiод їхнього 
понесення. Нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю – сумою сплачених 
грошових коштiв чи їх еквiвалентiв або справедливою вартiстю iншої форми компенсацiї, наданої 



для отримання активу на час його придбання або створення (чи сума, що вiдноситься на цей актив 
при первiсному визнаннi). Цiна яку сплачує Товариство для придбання нематерiального активу 
окремо, вiдображає очiкування щодо ймовiрностi надходження до пiдприємства тих очiкуваних 
майбутнiх економiчних вигiд, що втiленi в цьому активi. Витрати на придбання придбаного 
нематерiального активу мiстять: - цiну його придбання, включаючи ввiзне мито та 
невiдшкодовуванi податки на придбання пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок; та - 
будь-якi витрати, якi можна прямо вiднести до пiдготовки цього активу для використання за 
призначенням. Визнання витрат у балансовiй вартостi нематерiального активу припиняється, коли 
актив приведено у стан, необхiдний для його експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 
персоналом. Собiвартiсть внутрiшньо генерованого нематерiального активу це сума видаткiв, 
понесених з дати, коли нематерiальний актив уперше вiдповiдає критерiям визнання. Собiвартiсть 
внутрiшньо генерованого нематерiального активу складається з усiх витрат, якi можна прямо 
вiднести до створення, виробництва та пiдготовки активу до використання у спосiб, визначений 
управлiнським персоналом. Видатки на нематерiальний актив, що їх первiсно визнано як витрати, 
не визнаються як частина собiвартостi нематерiального активу на пiзнiшу дату. Клас 
нематерiальних активiв є групою активiв подiбного характеру i з подiбним використанням в 
дiяльностi Товариства. Товариство обрало своєю облiковою полiтикою модель собiвартостi, що 
застосовується до всього визначеного класу нематерiальних активiв. Модель собiвартостi 
передбачає, що пiсля визнання активом, об’єкт нематерiальних активiв облiковується за його 
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення 
корисностi. Облiк нематерiальних активiв базується на строках їх корисної експлуатацiї. 
Нематерiальний актив з визначеним строком корисної експлуатацiї амортизується, нематерiальний 
актив з невизначеним строком корисної експлуатацiї - не амортизується (термiн «невизначений» 
не означає «безкiнечний»). Строк корисної експлуатацiї нематерiальних активiв визначається 
вiдповiдним управлiнським персоналом окремо для кожного об’єкту нематерiальних активiв або 
групи такiх активiв та не може перевищувати 20 рокiв. Строк корисної експлуатацiї 
нематерiального активу, який походить вiд договiрних чи iнших юридичних прав, не перевищує 
перiод чинностi договiрних або iнших юридичних прав, але може бути коротшим вiд термiну їх 
чинностi залежно вiд перiоду, протягом якого Товариство очiкує використовувати цей актив. 
Вартiсть нематерiального активу розподiляється на систематичнiй основi протягом строку його 
корисної експлуатацiї – амортизується. Вартiсть нематерiального активу, що амортизується, 
визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi. В Товариствi лiквiдацiйна вартiсть 
нематерiального активу прийнята незначною i дорiвнює нулю. Амортизацiя нематерiального 
активу починається, коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до 
мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї у спосiб, 
визначений управлiнським персоналом. Амортизацiю нематерiального активу припиняють на одну 
з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для 
продажу (або включають до лiквiдацiйної групи), або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом. Результатом 
застосування прямолiнiйного методу амортизацiї є постiйнi вiдрахування протягом строку 
корисної експлуатацiї, якщо лiквiдацiйна вартiсть активу не змiнюється. Метод амортизацiї, 
застосований до нематерiальних активiв, може переглядатися Товариством на кiнець кожного 
фiнансового року, а якщо вiдбулася значна змiна в очiкуванiй формi споживання майбутнiх 
економiчних вигiд, утiлених в таких активах, метод амортизацiї буде змiнений, а така змiна буде 
облiкована як змiна в облiковiй оцiнцi вiдповiдно до МСБО 8. Iнвестицiйна нерухомiсть. 
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх 
поєднання), утримувана (Товариством як власником або Товариством як орендарем згiдно з 
угодою про фiнансову оренду) з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi 
капiталу чи для досягнення обох цiлей, а не для: використання у виробництвi чи при постачаннi 
товарiв, при наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi 
дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть утримується з метою отримання орендної плати або 
збiльшення капiталу, або в їх поєднаннi. Тобто iнвестицiйна нерухомiсть, що використовується 
власником (орендарем), приносить дохiд незалежно вiд використання iнших активiв пiдприємства. 



Серед нерухомостi, яка може бути класифiкована Товариством як iнвестицiйна, визначається: - 
земля, утримувана для довгострокового збiльшення капiталу, а не для короткострокового продажу 
пiд час звичайної дiяльностi; - земля, утримувана для майбутнього, але ще не визначеного 
використання; - будiвля, яка є власнiстю Товариства (або утримується Товариством згiдно з 
угодою про фiнансову оренду) та надана в оренду згiдно з однiєю чи кiлькома угодами про 
операцiйну оренду; - будiвля, яка не зайнята, але утримується для надання в оренду згiдно з 
однiєю чи кiлькома угодами про операцiйну оренду; - нерухомiсть, яка будується або 
полiпшується для майбутнього використання в якостi iнвестицiйної нерухомостi. Не вважається 
iнвестицiйною нерухомiстю: - нерухомiсть, утримувана для продажу пiд час звичайної дiяльностi 
або яка перебуває в процесi будiвництва чи полiпшення з метою такого продажу (наприклад, 
нерухомiсть, яка була придбана виключно з метою подальшого продажу в найближчому 
майбутньому або для полiпшення та перепродажу); - нерухомiсть, яка будується або полiпшується 
за дорученням третiх сторiн; - нерухомiсть, зайнята Товариством як власником, включаючи (серед 
iншого) нерухомiсть, утримувану для майбутнього використання як нерухомiсть, зайняту 
Товариством як власником; нерухомiсть, утримувану для майбутнього полiпшення та подальшого 
використання як нерухомiсть, зайняту Товариством як власником; нерухомiсть, зайнята 
працiвниками (незалежно вiд того, чи сплачують цi працiвники, чи не сплачують орендну плату за 
ринковими ставками), та нерухомiсть, зайнята Товариством як власником, вибуття якої очiкується; 
- нерухомiсть, яка надана Товариством в оренду iншому суб'єктовi господарювання за угодою 
фiнансової оренди. Iнвестицiйна нерухомiсть визнається Товариством як актив коли: є ймовiрнiсть 
того, що Товариство отримає майбутнi економiчнi вигоди, якi пов’язанi з цiєю iнвестицiйною 
нерухомiстю; собiвартiсть iнвестицiйної нерухомостi можна достовiрно оцiнити. Iнвестицiйна 
нерухомiсть оцiнюється первiсно за її собiвартiстю. Витрати на операцiю слiд включати до 
первiсної оцiнки. Пiсля визнання iнвестицiйна нерухомiсть Товариства оцiнюється за моделлю 
собiвартостi, яка застосовується до всiєї iнвестицiйної нерухомостi, за винятком тiєї нерухомостi, 
яка вiдповiдає критерiям для її класифiкацiї як такої, що утримується для продажу (або включена 
до лiквiдацiйної групи, що класифiкована як така, що утримується для продажу). Переведення до 
iнвестицiйної нерухомостi (або з iнвестицiйної нерухомостi) здiйснюється, коли вiдбувається 
змiна у використаннi нерухомостi, що засвiдчується: - початком зайняття власником (тобто у разi 
переведення з iнвестицiйної нерухомостi до нерухомостi, зайнятої власником); - початком 
полiпшення з метою продажу (тобто у разi переведення з iнвестицiйної нерухомостi до запасiв); - 
закiнченням зайняття власником (тобто у разi переведення з нерухомостi, зайнятої власником, до 
iнвестицiйної нерухомостi); - початком операцiйної оренди iншою стороною (тобто у разi 
переведення iз запасiв до iнвестицiйної нерухомостi). Визнання iнвестицiйної нерухомостi 
припиняється при вибуттi або коли iнвестицiйна нерухомiсть вилучається з використання на 
постiйнiй основi i не очiкується жодних економiчних вигiд вiд її вибуття. Вибуття iнвестицiйної 
нерухомостi може здiйснюватися шляхом продажу або укладання угоди про фiнансову оренду. 
Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або лiквiдацiю iнвестицiйної нерухомостi, 
визначаються як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття i балансовою вартiстю активу i 
визнаються в прибутку або збитках у перiодi вибуття чи лiквiдацiї. Вiдшкодування, що має бути 
одержаним при вибуттi iнвестицiйної нерухомостi, первiсно визнається за справедливою вартiстю. 
Зокрема, якщо виплата за iнвестицiйну нерухомiсть вiдстрочується на перiод бiльше нiж 12 
мiсяцiв, одержане вiдшкодування первiсно визнається за грошовим еквiвалентом цiни. Рiзниця 
мiж номiнальною сумою вiдшкодування i грошовим еквiвалентом цiни визнається як дохiд вiд 
вiдсоткiв з використанням методу ефективного вiдсотка. Окреме згадування. Певнi види 
нерухомостi Товариства можуть включати одну частку, яка утримується з метою отримання 
орендної плати або для збiльшення капiталу, та другу частку, яка утримується для використання у 
виробництвi або для постачання товарiв чи надання послуг, або для адмiнiстративних цiлей. Якщо 
цi частки можуть бути проданi окремо (або окремо наданi в оренду згiдно з угодою про фiнансову 
оренду), то Товариство облiковує цi частки окремо. Якщо цi частки не можуть бути проданi 
окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна її частка утримується 
для використання у виробництвi або в постачаннi товарiв чи наданнi послуг, або для 
адмiнiстративних цiлей Запаси. Запаси – це активи, якi: а) утримуються для продажу у звичайному 



ходi бiзнесу; б) перебувають у процесi виробництва для такого продажу або в) iснують у формi 
основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому процесi або при наданнi 
послуг. Наведенi вище активи (складовi запасiв) вiдображаються в балансi (Звiтi про фiнансовий 
стан) Товариства за виконання двох умов: - очiкується, що в майбутньому будуть отриманi 
економiчнi вигоди, пов’язанi з використанням таких активiв; - вартiсть запасiв може бути 
достовiрно визначена. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть чи чиста 
вартiсть реалiзацiї. За чистою вартiстю реалiзацiї запаси визначаються у разi, коли собiвартiсть 
запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково 
застарiли або цiна їх продажу знизилася. Собiвартiсть запасiв не може також бути вiдшкодована, 
якщо зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi 
витрати на збут. Запаси, як правило, оцiнюють за чистою вартiстю реалiзацiї (списуються до 
чистої вартостi реалiзацiї) на iндивiдуальнiй основi. Запаси, оцiненi за собiвартiстю, включають 
всi витрати, залежно вiд виду запасiв: - витрати на придбання; - витрати на переробку; - iншi 
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх 
у теперiшнiй стан. Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та 
iнших податкiв (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Товариству податковими органами), а 
також з витрат на транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Витрати на переробку запасiв 
охоплюють витрати, прямо пов’язанi з одиницями виробництва, наприклад оплата працi 
виробничого персоналу, розрахунки за соцiальним страхуванням, знос (амортизацiя) необоротних 
активiв, якi беруть безпосередню участь у виробництвi, розрахунки з постачальниками та 
пiдрядниками тощо. Вони також включають систематичний розподiл постiйних та змiнних 
виробничих накладних витрат, що виникають при переробцi матерiалiв у готову продукцiю. 
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це тi непрямi витрати на виробництво, якi залишаються 
порiвняно незмiнними незалежно вiд обсягу виробництва, такi як амортизацiя, утримання будiвель 
i обладнання заводу, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi витрати заводу. Змiннi 
виробничi накладнi витрати - це такi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюються прямо (або 
майже прямо) пропорцiйно обсягу виробництва, такi як витрати на допомiжнi матерiали та 
непрямi витрати на оплату працi. Про методику розподiлу постiйних та змiнних виробничих 
накладних витрат зазначено в наказi про облiкову полiтику Товариства. Нерозподiленi постiйнi 
виробничi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, у якому вони понесенi. Iншi 
витрати включаються в собiвартiсть запасiв лише тiєю мiрою, якою вони були понесенi при 
доставцi запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй стан. До 
собiвартостi запасiв не включаються (визнаються як витрати перiоду, в якому вони понесенi) такi 
витрати: а) понаднормовi вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або iншi виробничi витрати; 
б) витрати на зберiгання, крiм тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом i є необхiдними для 
пiдготовки до наступного етапу виробництва; в) адмiнiстративнi накладнi витрати, не пов’язанi з 
доставкою запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням у теперiшнiй стан; г) 
витрати на продаж. При списаннi запасiв Товариство користується методом розрахунку 
собiвартостi пiд назвою «формула iдентифiкованої собiвартостi». Коли запаси реалiзованi, їхня 
балансова вартiсть визнається витратами перiоду, в якому визнається вiдповiдний дохiд. Сума 
будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати запасiв 
визнаються витратами перiоду, в якому вiдбувається часткове списання або збиток. Сума будь-
якого сторнування будь-якого часткового списання запасiв, що виникає в результатi збiльшення 
чистої вартостi реалiзацiї, визнається як зменшення суми запасiв, визнаної як витрати в перiодi, в 
якому вiдбулося сторнування. 

Продовження тексту приміток 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти класифiкуються в Товариствi за 
такими складовими: 1) грошовi кошти в касi – каса в нацiональнiй валютi (може бути каса в 
iноземнiй валютi); 2) грошовi кошти в банках: на поточних рахунках в нацiональнiй валютi; на 
поточних рахунках в iноземнiй валютi (можуть також бути iншi рахунки в банках в нацiональнiй 
та iноземнiй валютi; короткостроковi та довгостроковi депозити; грошовi документи в 



нацiональнiй та iноземнiй валютi валютi; грошi в дорозi в нацiональнiй та iноземнiй валютi). 
Грошовi кошти Товариства включають (можуть включати) в себе: монети; банкноти; грошовi 
кошти на депозитних рахунках у банку, що вiльно можна використовувати; грошовi перекази 
(money orders); завiренi банком чеки (certified checks); банкiвськi чеки (cashier's checks); 
персональнi чеки (personal checks); банкiвськi переказнi трати (векселя) (bank drafts); ощаднi 
рахунки (saving accounting); - еквiваленти грошових коштiв утримуються (можуть утримуватися) 
Товариством для погашення короткострокових зобов’язань, але не для iнвестицiйних або яких-
небудь iнших цiлей. Такi цiннi папери, як ощаднi сертифiкати грошових ринкiв (many market 
funds), депозитнi сертифiкати (certificates of deposit), казначейськi векселя (treasury bills) та 
короткостроковi комерцiйнi векселя (commercial paper), якi можуть приносити Товариству 
вiдсотки i вiдповiдно додатковi доходи класифiкуються не як грошовi кошти, а як еквiваленти 
грошових коштiв. Причиною такої класифiкацiї є жорстка обмеженiсть або штрафи при їх 
перерахунку в грошовi кошти. Для того щоб iнвестицiю можна було визначити як еквiвалент 
грошових коштiв, вона повинна вiльно конвертуватися у певну суму грошових коштiв i 
характеризуватися незначним ризиком змiни вартостi. Також iнвестицiя визначається як 
еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення (наприклад, протягом трьох 
мiсяцiв чи менше з дати придбання). Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 
Фiнансовi iнструменти. Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який приводить до 
виникнення фiнансового активу у одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання 
або iнструмента капiталу у iншого суб’єкта господарювання. Тобто, фактично, фiнансовий 
iнструмент – це договiр мiж сторонами, результатом якого є виникнення фiнансового активу у 
одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання або iнструменту капiталу у iншого 
суб’єкта господарювання. Фiнансовий актив – це будь-який актив, що є: - грошовими коштами; - 
iнструментом власного капiталу iншого суб’єкта господарювання; - контрактним правом 
отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив, або обмiнювати фiнансовi iнструменти з 
iншим суб’єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно сприятливими; - контрактом, 
розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними акцiями (частками). 
Фiнансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є: - контрактним зобов’язанням надавати 
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб’єктовi господарювання чи обмiнювати 
фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання з iншим суб’єктом господарювання за умов, якi є 
потенцiйно несприятливими для суб’єкта господарювання; - контрактом, розрахунки за яким 
здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними iнструментами капiталу суб’єкта 
господарювання. Iнструмент капiталу – це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в 
активах суб’єкта господарювання пiсля вирахування всiх його зобов’язань. Товариство видiляє 
наступнi фiнансовi iнструменти, якi можуть бути вiдображенi у фiнансовiй звiтностi: - у складi 
фiнансових активiв: грошовi кошти та їх еквiваленти; депозити у банках; дебiторська 
заборгованiсть (розподiляється на поточну, непоточну, торговельну та iншу дебiторську 
заборгованiсть); позики виданi; векселi отриманi; облiгацiї придбанi; iнвестицiї в акцiї iнших 
пiдприємств; - у складi фiнансових зобов’язань: кредиторська заборгованiсть (розподiляється на 
поточну, непоточну, торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть); позики отриманi; векселi 
виданi; облiгацiї випущенi; забезпечення (лише тi, що визнаються як зобов’язання (якщо 
припустити, що їх можна достовiрно оцiнити), оскiльки вони є iснуючим зобов’язанням i 
ймовiрно, що погашення цього зобов’язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди); - у складi iнструментiв капiталу: власнi акцiї (акцiї власної емiсiї); iншi 
iнструменти власного капiталу пiдприємста. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю 
плюс (для фiнансових активiв) мiнус (для фiнансових зобов’язань) витрати на операцiю, що прямо 
вiдносяться на придбання фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання (для фiнансових 
iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутку 
або збитку, витрати на операцiю не включаються до первiсної вартостi). Подальший облiк 
фiнансових активiв. Виходячи з методу подальшого облiку Товариство розподiляє фiнансовi 
активи на три групи: - фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням 



результатiв переоцiнки як прибутку або збитку; - фiнансовi активи, оцiненi за справедливою 
вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки у сукупному доходi; - фiнансовi активи, оцiненi 
за амортизованою собiвартiстю; поєднується з оцiнкою за вартiстю реалiзацiї. До фiнансових 
активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки як прибутку 
або збитку, вiдносяться фiнансовi активи, утримуванi Товариством для торгiвлi. Торгiвля, в 
даному випадку, означає активне i часте придбання та продаж, а фiнансовi iнструменти, 
утримуванi для торгiвлi, як правило, використовуються з метою отримання прибутку вiд 
короткострокових коливань цiн (або маржi дилера чи подiбне). Тобто до таких фiнансових активiв 
належать фiнансовi iнструменти, що утримуються Товариством з метою отримання прибуткiв 
внаслiдок короткострокових коливань цiн, курсiв, котирувань i перепродажу протягом 
фiнансового року. Це можуть бути банкiвськi метали, iнвестицiйнi монети, акцiї, iншi iнвестицiйнi 
активи тощо. Вiдповiдно змiна вартостi такої фiнансової iнвестицiї вiдображається у складi 
прибутку або збитку Звiту про прибутки та збитки за вiдповiдний звiтний рiк (перiод). До 
фiнансових активiв, оцiнених за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 
сукупному доходi, належать фiнансовi активи, придбанi з метою збiльшення їх справедливої 
вартостi у довгостроковiй перспективi, тобто активи, що мають намiр утримувати у перiод бiльше 
року. До таких активiв можуть належати банкiвськi метали, iнвестицiйнi монети, iнвестицiйнi 
цiннi папери без визначеного термiну погашення, акцiї тощо. Результати переоцiнки таких активiв 
визнаються у роздiлi «Капiтал» Звiту про фiнансовий стан та у Звiтi про прибутки i збитки в 
роздiлi Сукупний дохiд. у рядках Iнший сукупний дохiд. Вимоги проводити переоцiнку таких 
фiнансових iнструментiв на кожну дату балансу не вимагається. Сукупна переоцiнка фiнансових 
активiв за попереднi фiнансовi роки вiдображається у капiталi та у Звiтi про прибутки i збитки в 
роздiлi Сукупний дохiд, а переоцiнка, що припадає на поточний фiнансовий рiк, – у Звiтi про 
прибутки i збитки поточного фiнансового року. До фiнансових активiв, оцiнених за 
амортизованою собiвартiстю, належать фiнансовi активи, якi утримуються до погашення, тобто 
мають граничний термiн погашення. Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, 
якщо одночасно виконуються такi умови: актив утримують у моделi бiзнесу, мета якої – 
утримування активiв для збирання контроактних грошових потокiв; i контрактнi умови 
фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, якi є лише 
погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму. В Товариствi до 
таких фiнансових активiв належать, зокрема: депозити у банках, векселi отриманi, позики виданi, 
облiгацiї придбанi, дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть може оцiнюватись i за 
вартiстю реалiзацiї, про що йтиметься нижче (тобто за сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, 
яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ходi звичайної 
реалiзацiї). Подальший облiк iнвестицiй в iнструменти капiталу. При первiсному визнаннi 
Товариство, в залежностi вiд конкретних договiрних умов, робить вибiр щодо подання змiн 
справедливої вартостi iнвестицiї в iнструмент капiталу (який не утримується для торгiвлi) в 
iншому сукупному доходi. В подальшому цей метод облiку змiнi не пiдлягає. Якщо Товариство 
приймає рiшення про облiк змiни справедливої вартостi iнвестицiї в iншому сукупному доходi, то 
воно визнає у прибутку або збитку дивiденди вiд такої iнвестицiї. У подальшому змiни вартостi 
iнвестицiї в акцiї (частки), що були вiдображенi в iншому сукупному доходi, у Звiт про прибутки i 
збитки не переносяться. Iнвестицiї в акцiї, що не котируються на ринку, облiковуються в 
Товариствi за собiвартiстю. Обставинами, якi можуть свiдчити, що собiвартiсть не вiдображає 
справедливу вартiсть iнвестицiї, є: значна змiна у показниках дiяльностi об’єкта iнвестування 
порiвняно з бюджетами, планами або контрольними показниками; змiни в очiкуваннi того, що 
будуть досягнутi контрольнi технiчнi показники продукцiї об’єкта iнвестування; значнi змiни на 
ринку для акцiй об’єкта iнвестування або його продуктiв; значнi змiни у глобальнiй економiцi або 
економiчному середовищi, у якому функцiонує об’єкт iнвестування; значнi змiни у показниках 
дiяльностi подiбних суб’єктiв господарювання або в оцiнках, що їх надає ринок у цiлому; 
внутрiшнi проблеми об’єкта iнвестування, такi як шахрайство, комерцiйнi спори, судовi справи, 
змiни управлiння або стратегiї; свiдчення про додатковий випуск акцiй, тощо. У таких випадках 
Товариство оцiнює справедливу вартiсть фiнансової iнвестицiї в iнструменти капiталу i вiдходить 
вiд оцiнки за собiвартiстю. Подальший облiк фiнансових зобов’язань. В облiку Товариства 



фiнансовi зобов’язання подiляються на: фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою 
собiвартiстю; поєднується з оцiнкою за вартiстю погашення; фiнансовi зобов’язання, оцiненi за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку. Облiк 
фiнансових зобов’язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю в Товариствi, аналогiчний 
облiку фiнансових активiв, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, про що зазначалось вище. Як 
i для фiнансових активiв, до фiнансових зобов’язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, 
вiдносяться фiнансовi зобов’язання, що утримуються до погашення. Вiдмiннiсть лише в тому, що 
при первiсному визнаннi фiнансових зобов’язань, оцiнених за амортизованою собiвартiстю, iз 
суми їх справедливої вартостi вираховуються прямi витрати, пов’язанi з виникненням таких 
фiнансових зобов’язань. В Товариствi до таких фiнансових зобов’язань належать, зокрема: 
кредити, векселi виданi, позики отриманi, облiгацiї випущенi, кредиторська заборгованiсть. 
Кредиторська заборгованiсть може оцiнюватись i за вартiстю погашення, про що йтиметься нижче 
(оцiнка за вартiстю їх погашення – тобто за недисконтованою сумою грошових коштiв або їх 
еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов'язань у ходi звичайної 
дiяльностi). Фiнансове зобов’язання, оцiнене за справедливою вартiстю з вiдображенням 
результату переоцiнки як прибутку або збитку, – це фiнансове зобов’язання, яке задовольняє одну 
з таких умов: воно вiдповiдає визначенню «утримуване для торгiвлi»; пiсля первiсного визнання 
воно призначається Товариством як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю з 
вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку; воно призначено (на пiдставi даних 
контракту) або пiсля первiсного визнання, або у подальшому як таке, що оцiнюється за 
справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку. Тобто 
змiна справедливої вартостi такого фiнансового зобов’язання, що здiйснюється внаслiдок змiни 
базової ставки вiдсотка, товарної цiни, валютного курсу або iндексу цiн чи ставок, якi 
спостерiгаються на ринку, визнаються вiдповiдними доходами чи витратами i вiдображаються у 
Звiтi про прибутки i збитки за поточний рiк. Для фiнансового зобов’язання, призначеного як таке, 
що оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або 
збитку, Товариство подає прибуток або збиток таким чином: величина змiни справедливої вартостi 
фiнансового зобов’язання, що вiдноситься на змiни кредитного ризику такого зобов’язання, 
подається в iншому сукупному доходi; решта величини змiни справедливої вартостi зобов’язання 
подається у прибутку або збитку. Амортизована собiвартiсть фiнансового активу або фiнансового 
зобов’язання – це сума, за якою фiнансовий актив чи зобов’язання оцiнюється при первiсному 
визнаннi, мiнус виплати основної суми, плюс (або мiнус) накопичена амортизацiя будь-якої 
рiзницi мiж цiєю первiсною сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного 
вiдсотка та мiнус будь-яке зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) внаслiдок 
зменшення корисностi чи неможливостi отримання. Зменшення корисностi фiнансових активiв. 
Зменшення корисностi фiнансових активiв аналiзується Товариством у разi, якщо балансова 
вартiсть активу перевищує його вартiсть вiдшкодування. Зменшення корисностi фiнансових 
активiв застосовується до активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (позики, борговi 
цiннi папери та дебiторська заборгованiсть тощо, якi мають граничнi термiни погашення). Аналiз 
на обезцiнення активiв, що облiковуються за справедливою вартiстю Товариством не проводиться. 
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що 
кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою 
собiвартiстю, зменшується. Свiдченням того, що кориснiсть фiнансового активу або групи активiв 
зменшується, є такi ознаки: значнi фiнансовi труднощi емiтента або боржника; порушення 
контракту, яке призводить до невиконання зобов’язань чи прострочування платежiв вiдсоткiв або 
основної суми; надання позикодавцем (з економiчних чи юридичних причин, пов’язаних iз 
фiнансовими труднощами позичальника) пiльгових умов, якi позикодавець не розглядав би за 
iнших умов; можливiсть оголошення бункрутства позичальника або iншої фiнансової 
реорганiзацiї; зникнення активного ринку для цього фiнансового активу внаслiдок фiнансових 
труднощiв; суттєве зниження попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв вiд групи 
фiнансових активiв. За наявностi свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi 
фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, суму збитку оцiнюється як 
рiзниця мiж балансовою вартiстю активу i теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх 



грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу. 
Балансова вартiсть активу зменшується прямо або iз застосовунням рахунка резервiв (якщо 
Товариством строрювався такий резерв). Сума збитку визнається у Звiтi про прибутки i збитки. 
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення 
пов’язане з полiпшенням фiнансового становища боржника, то попередньо визнаний Товариством 
збиток вiд зменшення корисностi слiд сторнувати (або прямо, або коригуючи рахунок резервiв). 
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi фiнансового активу, яка 
перевищує суму, що її мала б амортизована собiвартiсть у разi невизнання зменшення корисностi 
на дату сторнування. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. Припинення визнання 
фiнансового активу. Визнання фiнансового активу припиняється Товариством тодi, коли: 
закiнчується строк дiї контрактних прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу; 
Товариство передає фiнансовий актив i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення 
визнання. Критерiї для припинення визнання: Товариством передаються переважно всi ризики та 
винагороди вiд володiння фiнансовим активом; Товариство втратило контроль над фiнансовим 
активом. Припинення визнання фiнансового зобов’язання. Фiнансове зобов’язання вилучається зi 
Звiту про фiнансовий стан Товариства тодi, коли його погашають, тобто коли зобов’язання, 
визначене у контрактi, виконано, анульовано та/або строк його дiї закiнчується. Рiзницю мiж 
балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання та сплаченою компенсацiєю визнають у прибутку 
чи збитку. Про окремi фiнансовi iнструменти. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов’язання 
подаються (розмежовуються) Товариством як поточнi i непоточнi. Суми, що очiкуються до 
вiдшкодування або погашення протягом не бiльше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, 
вважаються поточними, а тi, що очiкуються до вiдшкодування або погашення через бiльш нiж 
дванадцять мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, вважаються непоточними. Фiнансовi активи, окрiм 
iнших, про якi згадано вище, включають дебiторську заборгованiсть, з якої видiляють 
торговельну, iншу поточну дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть 
(непоточну), а фiнансовi зобов’язання, окрiм iнших, про якi згадано вище, включають 
кредиторську заборгованiсть, з якої видiляють торговельну, iншу поточну кредиторську 
заборгованiсть та iншу кредиторську заборгованiсть (непоточну). Торговельна дебiторська 
заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть вiдноситься Товариством до поточних 
фiнансових активiв, а торговельна кредиторська заборгованiсть та iнша поточна кредиторська 
заборгованiсть вiдноситься Товариством до поточних фiнансових зобов’язань. Пiсля первiсного 
визнання торговельна дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за чистою вартiстю реалiзацiї без зазначення 
первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. Така оцiнка не є згортанням у фiнансовiй 
звiтностi. Iнша дебiторська заборгованiсть (непоточна) пiсля первiсного визнання оцiнюється 
Товариством за амортизованою собiвартiстю за допомогою методу ефективного вiдсотка, якщо 
одночасно виконуються двi умови, про якi йшлося вище. Якщо згаданi умови не виконуються, то 
така iнша дебiторська заборгованiсть (непоточна) оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї без 
зазначення первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. Пiсля первiсного визнання 
торговельна кредиторська заборгованiсть та iнша поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється 
i вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за вартiстю погашення (реалiзацiї), тобто такi 
фiнансовi зобов’язання вiдображаються за недисконтованою сумою грошових коштiв або їх 
еквiвалентiв, що, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов’язань у ходi звичайної 
дiяльностi або виходячи з умов договору при звичайному розвитку подiй. Торговельна 
кредиторська заборгованiсть (також деякi нарахування премiї до заробiтної плати працiвникiв) 
класифiкуються Товариством як поточнi фiнансовi зобов’язання, навiть якщо вони пiдлягають 
погашенню через бiльш нiж 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду, це обумовлено тим, що 
такi зобов’язання забезпечують операцiйний цикл пiдприємства i є його робочим капiталом. Iнша 
кредиторська заборгованiсть (непоточна) пiсля первiсного визнання оцiнюється Товариством за 
амортизованою собiвартiстю за допомогою методу ефективного вiдсотка, а також сум часткового 
списання за рахунок знецiнення або безнадiйної заборгованостi. Власний капiтал. До складу 
власного капiталу включаються: - кошти, внесенi акцiонерами (зареєстрований або статутний 
капiтал); - нерозподiлений прибуток; - резерви, якi вiдображають асигнування нерозподiленого 



прибутку. Резерви класифiкуються як: нормативнi резерви, тобто передбаченi законодавством 
України (резервний капiтал); ненормативнi резерви (створенi на основi рiшення власникiв – фонди 
соцiального чи виробничого розвитку пiдприємства тощо); - резерви, якi вiдображають 
коригування збереження капiталу (до них належать суми дооцiнок або сума емiсiйного доходу). 
Кошти, внесенi акцiонерами. Кошти, внесенi акцiонерами, в частинi статутного капiталу 
визнаються iнструментами власного капiталу. Iнструментом капiталу вважається будь-який 
контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах пiдприємства пiсля вирахування всiх його 
зобов’язань. В даному випадку до цих iнструментiв належать акцiї власної емiсiї. Унаслiдок таких 
операцiй статутний капiтал збiльшується на суму iнструментiв капiталу, емiтованих для 
проведення вiдповiдних розрахункiв. Акцiї власної емiсiї Товариства представленi простими 
акцiями. Якщо Товариство повторно купує свої власнi iнструменти капiталу (акцiї власної емiсiї), 
цi iнструменти вираховуються iз власного капiталу. Такi власнi викупленi акцiї можуть 
придбаватися та утримуватися Товариством. У разi прийняття власниками рiшення про викуп 
власних акцiй з їх подальшим анулюванням вiдбувається зменшення власного капiталу. 
Компенсацiя, сплачена чи отримана, визнаватиметься прямо у власному капiталi. Нерозподiлений 
прибуток Нерозподiлений прибуток є наслiдком господарської дiяльностi Товариства за звiтний 
перiод i визначається алгебраїчною сумою доходiв i витрат вiд операцiй з активами та 
зобов’язаннями Товариства. Прибуток (збиток) є результатом усiх здiйснених господарських 
операцiй за звiтний перiод. Дивiденди за акцiями Товариства нараховуються за рахунок прибутку 
пiдприємства пiсля прийняття власниками вiдповiдного рiшення. Виплата дивiдендiв, окрiм 
грошових коштiв, може бути передбачена звичайними акцiями. Резерви Вiдповiдно до вимог 
законодавства України у складi власного капiталу Товариства можуть створюватися нормативнi та 
додатковi резерви. Створення резервiв за рахунок нерозподiленого прибутку передбачає 
зменшення останнього та створення вiдповiдних видiв резервiв у сумi, визначенiй 
уповноваженими органами пiдприємства. Нормативнi резерви Товариства представленi резервним 
капiталом. Формування додаткового капiталу Товариства може здiйснюватись в процесi 
використання необоротних активiв з обраною моделлю переоцiнки, що передбачає вiдображення у 
складi власного капiталу сум проведених дооцiнок. В звiтному перiодi Товариством не було 
обрано для застосування моделей переоцiнок нi для необоротних активiв, на для оборотних 
активiв. Забезпечення. Забезпечення розглядаються як зобов’язання з невизначеним строком або 
сумою, та якi не вiдносяться до фiнансових iнструментiв. В даному контекстi зобов’язання – це 
iснуюче зобов’язання Товариства, яке виникає в результатi минулих подiй i погашення якої, за 
очiкуванням, призведе до вибуття ресурсiв у Товариства, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди. 
Подiя, що обов’язує - подiя, що створює юридичне чи конструктивне зобов’язання, яке призводить 
до того, що Товариство не має реальної альтернативи виконанню зобов’язання. Юридичне 
зобов’язання - зобов’язання, яке виникає внаслiдок: - контракту (внаслiдок його явних чи неявних 
умов); - законодавства (наприклад, забезпечення згiдно законодавства про працю вiдпускними 
коштами найманих працiвникiв), або - iншої дiї закону. Конструктивне зобов’язання - 
зобов’язання, яке є наслiдком дiй Товариства, коли: - Товариство вказало iншим сторонам, що вiн 
вiзьме на себе певну вiдповiдальнiсть згiдно з порядком, установленим його минулою практикою, 
опублiкованими полiтиками чи достатньо конкретною поточною заявою; - як наслiдок, Товариство 
створило обґрунтоване очiкування у iнших сторiн, що воно виконає цi зобов’язання. Забезпечення 
визнається якщо: а) Товариство має iснуюче зобов’язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок 
минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде 
необхiдним для i виконання зобов’язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов’язання. У разi 
невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. Iснуюче зобов’язання – це коли минулу 
подiю вважають такою, що спричиняє iснуюче зобов’язання, якщо, беручи до уваги всi наявнi 
свiдчення, є скорiше можливим, анiж неможливим те, що iснуюче зобов’язання є на кiнець 
звiтного перiоду. Минула подiя, яка спричиняє появу iснуючого зобов’язання, називається подiєю, 
яка створює зобов’язання. Щоб подiя була такою, що створює зобов’язання, треба, щоб 
Товариство не мало реальної альтернативи i виконанню зобов’язання, створеного подiєю. Щоб 
зобов’язання вiдповiдало вимогам до визнання, має iснувати не лише iснуюче зобов’язання, а й 
iмовiрнiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, для виконання цього 



зобов’язання. Подальша оцiнка забезпечення. Сума, визнана як забезпечення, має бути найкращою 
оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. 
Найкраща оцiнка видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов’язання, - це сума, яку 
Товариство обґрунтовано сплатило б для погашення зобов’язання або передало б його третiй 
сторонi на кiнець звiтного перiоду. Якщо очiкується, що деякi або всi видатки, потрiбнi для 
погашення забезпечення, компенсуватимуться iншою стороною, компенсацiя визнається тодi, 
коли iснує цiлковита впевненiсть, що компенсацiя буде отримана, якщо Товариство погасить 
зобов’язання. Компенсацiю слiд розглядати як окремий актив. Сума, визнана для компенсацiї, не 
повинна перевищувати суму забезпечення. У звiтi про прибутки та збитки витрати, пов’язанi iз 
забезпеченням, можна наводити за вирахуванням суми, визнаної для компенсацiї. Забезпечення 
переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду та коригується для вiдображення поточної 
найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 
економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. 
Забезпечення використовується лише для тих видаткiв, для яких це забезпечення було створено з 
самого початку. Не визнається забезпечення для майбутнiх операцiйних збиткiв. Якщо Товариство 
матиме обтяжливий контракт, iснуюче зобов’язання за цим контрактом буде визнаватися та 
оцiнюватися як забезпечення. Оренда. При орендi Товариство може виступати у якостi 
орендодавця та/або орендаря. Класифiкацiя оренди в Товариствi пiд час облiку та вiдображення у 
фiнансовiй звiтностi базується на тому, якою мiрою ризики та винагороди, пов’язанi з володiнням 
орендованим активом, розподiляються мiж орендодавцем та орендарем. Ризики включають 
можливiсть збиткiв вiд простоїв або технiчної застарiлостi, а також коливань у надходженнях 
внаслiдок змiни економiчних умов. Винагороди можуть бути представленi у формi очiкування 
рентабельного функцiонування протягом строку економiчної експлуатацiї активу та прибутку вiд 
зростання вартостi або реалiзацiї лiквiдацiйної вартостi. Оренда класифiкується як фiнансова 
оренда, якщо вона передає в основному всi ризики та винагороди щодо володiння. Оренда 
класифiкується як операцiйна оренда, якщо вона не передає в основному всi ризики та винагороди 
щодо володiння. Чи є оренда фiнансовою, чи операцiйною орендою, залежить вiд сутностi 
операцiї, а не вiд форми контракту. До факторiв, що дають можливiсть класифiкувати оренду як 
фiнансову, належать: - автоматичний перехiд права власностi на орендований актив наприкiнцi 
строку договору оренди; - можливiсть орендаря викупити орендований актив у орендодавця пiсля 
закiнчення строку оренди за пiльговою цiною (нижче справедливої вартостi); - строк оренди 
становить бiльшу частину строку корисної служби активу; - на початок строку оренди 
дисконтована вартiсть мiнiмальних орендних платежiв приблизно дорiвнює справедливiй вартостi 
активу; - актив має специфiчний характер (може використовуватися тiльки орендарем, iншим 
суб’єктам потрiбнi його iстотнi модифiкацiї). Також є ситуацiї, якi окремо або в комбiнацiї можуть 
привести до класифiкацiї оренди як фiнансової: - орендар має можливiсть продовжити строк 
оренди за пiльговою вартiстю (нижче ринкової); - оренду може бути припинено орендарем, який 
вiдшкодовує орендодавцевi його збитки вiд припинення оренди; - доходи або збитки вiд змiни 
справедливої вартостi об’єкта оренди на кiнець строку належать орендаревi. Облiк фiнансової 
оренди у орендаря. При зарахуваннi об’єкта фiнансової оренди на баланс орендар визнає 
одночасно актив i довгострокове зобов’язання за орендою. При цьому сума визнання – це менша зi 
справедливої вартостi орендованого активу або теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних 
платежiв на початок оренди. Надалi об’єкт фiнансової оренди у орендаря амортизується 
вiдповiдно до його облiкової полiтики. Якщо немає обґрунтованої впевненостi, що об’єкт пiсля 
закiнчення строку оренди перейде орендаревi, строк амортизацiї визначається протягом 
найкоротшого зi строкiв: строк оренди або строк корисного використання активу. Крiм того, 
фiнансова оренда для орендаря призводить до фiнансових витрат за кожний облiковий перiод. 
Фiнансовi витрати орендарiв розподiляються на кожний перiод протягом строку оренди так, щоб 
забезпечити незмiнну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Сума вiдсоткiв, що нараховуються 
за лiзинговими платежами в бухгалтерському облiку не збiгатиметься iз сумами вiдсоткiв, 
вiдображеними у графiку погашення платежiв згiдно з лiзинговим договором, тому у пiдприємства 
можуть виникати дебiторськi/кредиторськi заборгованостi при сплатi вiдсоткiв. У випадку 
повернення об’єкта фiнансової оренди ця операцiя прирiвнюється до зворотного продажу, зi 



звичайними записами, характерними для договорiв купiвлi/продажу активiв. Оренднi платежi за 
договором операцiйної оренди необхiдно визнавати витратами на прямолiнiйнiй основi протягом 
строку оренди. У зв’язку з цим орендодавець вiдображає доходи вiд оренди, а орендар – витрати за 
орендою у Звiтi про прибутки та збитки рiвномiрно, протягом строку оренди незалежно вiд 
графiка платежiв. При операцiйнiй орендi вiдсотки не нараховуються. Тобто, витрати (доходи) за 
операцiйною орендою дорiвнюють сумi всiх виплат, що роздiлена на кiлькiсть перiодiв оренди. 
Коли сплачена сума коштiв вiдрiзняється вiд суми витрат за орендою, що визнаються, то орендар 
вiдносить рiзницю або на кредиторську заборгованiсть за орендою, або на рахунок виданих 
авансiв. Якщо орендодавець буде вiдшкодовувати орендаревi якi-небудь витрати, про що 
зазначено в договорi операцiйної оренди (наприклад, на переїзд, ремонт орендованого майна, 
попереднi зобов’язання орендаря), то такi заохочення за договором операцiйної оренди мають 
враховуватись як частина вiдшкодування за використання орендованого активу. Таким чином: - 
орендар визнає вигоду вiд заохочення як скорочення орендних платежiв протягом перiоду оренди 
на рiвномiрнiй основi, якщо тiльки iнша основа не буде доречнiшою; - орендодавець визнає 
витрати на заохочення як скорочення доходу вiд орендних платежiв протягом перiоду оренди на 
рiвномiрнiй основi, якщо тiльки iнша основа не буде доречнiшою. Продаж зi зворотною 
фiнансовою орендою. При продажу активiв зi зворотною фiнансовою орендою, перевищення 
виручки над балансовою вартiстю активу визнається як вiдкладений дохiд i списується 
рiвномiрно, протягом строку оренди. Це вiдбувається тому, що дана операцiя є завуальованою 
позикою пiд заставу активу. У разi якщо цiна продажу виявляється меншою за балансову вартiсть 
активу, рiзниця вiдразу списується на збитки вiд знецiнення активу. Продаж зi зворотною 
операцiйною орендою. Продаж зi зворотною операцiйною орендою по сутi є продажем активу, 
якщо угода здiйснюється за справедливою вартiстю. Тому будь-якi прибутки чи збитки вiд такої 
операцiї повиннi визнаватися негайно у Звiтi про прибутки та збитки. Якщо цiна продажу є 
нижчою за справедливу вартiсть, то будь-якi прибутки та збитки, що виникають, мають 
визнаватися негайно. Виняток становлять випадки, коли збитки компенсуються майбутнiми 
заниженими орендними платежами. У такiй ситуацiї збитки вiд продажу визнаються витратами 
майбутнiх перiодiв i згодом вiдносяться на витрати перiоду разом з орендними платежами 
протягом строку використання орендованого активу. Якщо цiна продажу є вищою за справедливу 
вартiсть, то таке перевищення визнається як вiдкладений дохiд i списується на фiнансовий 
результат протягом строку оренди активу, тодi як рiзниця мiж цiною продажу i балансовою 
вартiстю визнається у Звiтi про сукупний дохiд як прибуток вiд продажу. Якщо справедлива 
вартiсть виявляється меншою за балансову вартiсть активу, то рiзниця мiж балансовою та 
справедливою вартiстю негайно визнається у Звiтi про сукупний дохiд як збиток. Фiнансова 
оренда будiвлi разом iз землею. Облiк фiнансової оренди будiвлi разом iз землею при 
вiдображеннi у фiнансовiй звiтностi полягає в тому, що при одержаннi будiвлi iз землею у 
фiнансовий лiзинг орендар повинен роздiлити в облiку балансову вартiсть будiвлi та землi. При 
цьому оренду будiвлi слiд класифiкувати як фiнансову, а оренду землi – як операцiйну оренду. Це 
обумовлено тим, що оскiльки земля не має строку амортизацiї, то її оренда звичайно 
класифiкується як операцiйна. З цього правила є винятки. Фiнансова оренда будiвлi та землi може 
визнаватись як фiнансова оренда єдиного об’єкта, якщо: сума, яка первинно визнається як елемент 
земельної дiлянки, є незначною; частина орендаря в земельних дiлянках i будiвлях класифiкується 
як iнвестицiйна нерухомiсть i оцiнюється за справедливою вартiстю. Доходи. Визначення доходу 
включає дохiд вiд звичайної дiяльностi i прибуток вiд iнших операцiй. Доходи виникають пiд час 
звичайної дiяльностi Товариства i мають рiзну назву, в тому числi, але не виключно: продаж, 
вiдсотки, дивiденди, орендна плата тощо. Прибуток вiд iнших операцiй вiдображає iншi статтi, якi 
вiдповiдають визначенню доходу, i може виникати або не виникати в ходi звичайної дiяльностi 
Товариства. Прибуток вiд iнших операцiй означає збiльшення економiчних вигiд, а отже, своєю 
суттю не вiдрiзняється вiд доходу, тому його не розглядають як окремий елемент. Визначення 
доходу включає також нереалiзований прибуток, наприклад, такий, що виникає в результатi 
переоцiнки ринкових цiнних паперiв, i такий, що є результатом зростання балансової вартостi 
довгострокових активiв тощо. Завдяки доходу Товариство отримує або збiльшує кориснiсть рiзних 
типiв активiв (наприклад, грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, товари або послуги, 



отриманi в обмiн на наданi товари чи послуги). Дохiд може також виникати в результатi 
погашення зобов’язань. Отже, спрощено, дохiд – це надходження активiв в ходi звичайної 
господарської дiяльностi Товариства. На специфiчнi види доходiв за певними договорами, нижче 
представленi методологiчнi принципи не розповсюджуються (наприклад, на доходи вiд договорiв 
оренди, на доходи вiд фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав або зобов’язань, що 
пiдпадають пiд визначення фiнансових iнструментiв, на доходи по договорам немонетарних 
обмiнiв мiж органiзацiями одного напряму дiяльностi з метою сприяння здiйсненню продажiв 
покупцям або потенцiйним покупцям); про них згадується у вище описанiй iнформацiї про кожну 
таку суттєву облiкову полiтику. Товариство як продавець визнає доходи, вiдображаючи передачу 
обiцяної продукцiї чи товарiв або послуг покупцю в сумi, що вiдображає вiдшкодування, яке 
покупець розраховує отримати в обмiн на цi товари або послуги. Актив передається, коли (або у 
мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Застосування основного принципу про 
визнання доходiв виконується Товариством з дотриманням п’ятикрокової моделi. За першим 
кроком Товариство враховує договiр з покупцем виключно при дотриманнi всiх критерiїв: - 
сторони за договором затвердили договiр (у письмовiй формi, усно або вiдповiдно до iншої 
звичайної дiлової практики) i зобов’язуються виконувати передбаченi договором зобов’язання; - 
Товариство може iдентифiкувати права кожної сторони стосовно товарiв або послуг, якi будуть 
переданi; - Товариство може iдентифiкувати умови оплати товарiв або послуг, якi будуть переданi; 
- договiр має комерцiйний змiст (тобто ризики, розподiл у часi або величина майбутнiх грошових 
потокiв Товариства, як очiкується, змiняться внаслiдок договору); i - отримання Товариством 
вiдшкодування, право на яке воно отримає в обмiн на товари або послуги, якi буде передано 
покупцю, є вiрогiдним. Товариство має об’єднати два або бiльше договори, укладенi одночасно 
або майже одночасно з одним покупцем (або пов’язаними сторонами покупця), i облiковувати такi 
договори як один договiр у разi дотримання одного чи декiлькох критерiїв: - договори 
погоджувалися як пакет з однiєю комерцiйною метою; - сума вiдшкодування до сплати за одним 
договором залежить вiд цiни або виконання iншого договору; чи - товари або послуги, обiцянi за 
договорами (або деякi товари чи послуги, обiцянi за кожним договором), становлять один 
обов’язок до виконання. За другим кроком пiд час укладання договору Товариство повинне 
оцiнити товари або послуги, обiцянi за договором з покупцем, та iдентифiкувати як обов’язок до 
виконання кожну обiцянку передати покупцю: - товар або послугу (або пакет товарiв чи послуг), 
якi вiдрiзняються; або - низку товарiв або послуг, що вiдрiзняються, якi є практично однаковими 
та передаються покупцю за однаковою схемою. За третiм кроком Товариство повинне аналiзувати 
умови договору i свою звичайну дiлову практику при визначеннi цiни операцiї. Цiна операцiї – це 
сума вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує отримати в обмiн на передачу обiцяних 
товарiв або послуг покупцю, за виключенням сум, отриманих вiд iменi третiх сторiн (наприклад, 
деякi податки з продажiв). Вiдшкодування, обiцяне за договором з покупцем, може мiстити в собi 
фiксованi суми, змiннi суми або i тi, i iншi. За четвертим кроком метою розподiлу цiни операцiї є 
розподiл Товариством цiни операцiї на кожний обов’язок до виконання (або товар чи послугу, що 
вiдрiзняються) у сумi, яка вiдображає величину вiдшкодування, право на яке Товариство очiкує 
отримати в обмiн на передачу обiцяних товарiв чи послуг покупцю. За п’ятим кроком виручка 
визнається в момент, коли кожне зобов’язання задоволено. Зобов’язання вважаються виконаними, 
коли Товариство передає контроль над обiцяними товарами або послугами покупцю. Це 
вiдбувається, коли покупець отримує пряме володiння над товарами або послугами або може 
отримати вiд них всi вигоди, що залишилися. Виручка може визнаватися Товариством протягом 
певного перiоду або одномоментно. Умовами, за якими виручка визнається протягом певного 
перiоду, є: - клiєнт отримує та споживає вигоди вiд результатiв роботи виконавця в мiру 
виконання ним робiт; - результати роботи виконавця створюють або полiпшують актив пiд час 
роботи (наприклад, будiвництва), контрольований клiєнтом; - актив, що створюється у мiру 
виконання робiт, не може бути використаний виконавцем з iншою метою, плюс виконавець має 
право на оплату робiт, виконаних на поточну дату. Необхiдно звернути увагу на умови договорiв, 
що дозволяють клiєнту анулювати, обмежити або значно модифiкувати договiр, i на те, чи буде 
продавець при виникненнi таких обставин завжди мати право за договором на адекватну 
компенсацiю за виконану до цього моменту роботу. Оцiнка цих та iнших чинникiв має 



проводитися з урахуванням як умов договорiв, так i законодавства. У разi якщо Товариство робить 
висновок, що виручку слiд визнавати протягом перiоду часу, йому необхiдно буде визначити, 
яким чином вимiрювати прогрес у виконаннi договiрних зобов'язань – за результатом чи за 
ресурсами. Якщо виручка визнається протягом перiоду часу, має використовуватися такий метод 
облiку, який щонайкраще вiдображає модель передачi товарiв або послуг покупцевi. Якщо угода 
не вiдповiдає жодному з вищеописаних сценарiїв, виручка визнаватиметься одномоментно пiд час 
переходу контролю над товаром клiєнту. Наведенi вище методологiчнi принципи 
використовуються Товариством в облiку доходiв, якi виникли в результатi: - реалiзацiї продукцiї 
(товарiв); - надання послуг; - використання активiв пiдприємства iншими особами. Щодо iнших 
операцiй (по ним використовуються принципи, якi наведенi у вище описанiй iнформацiї про 
кожну таку суттєву облiкову полiтику) . Витрати. Витрати - це зменшення економiчних вигiд 
протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення 
зобов’язань, результатом чого є зменшення власного капiталу, за винятком зменшення, 
пов’язаного з виплатами учасникам. Визначення витрат включає збитки та витрати, якi виникають 
пiд час звичайної дiяльностi Товариства. Витрати, що виникають пiд час звичайної дiяльностi 
Товариства, включають собiвартiсть реалiзованої продукцiї, послуг, заробiтну плату та 
амортизацiю. Витрати мають форму вибуття або амортизацiї активiв, таких як грошовi кошти та їх 
еквiваленти, запаси, основнi засоби. Збитки вiдображають iншi статтi, якi вiдповiдають 
визначенню витрат i можуть виникати або не виникати в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 
Збитки означають зменшення економiчних вигiд, що своєю суттю не вiдрiзняються вiд iнших 
витрат. Збитки, якi вiдповiдають визначенню витрат, можуть включати збитки в результатi 
стихiйних лих, таких як пожежа або повiнь, а також тi, що виникають пiсля вибуття непоточних 
активiв. Визначення витрат охоплює також нереалiзованi збитки, наприклад, такi, якi виникають у 
результатi зростання обмiнного курсу iноземної валюти щодо позичкок чи зобов’язань Товариства 
в цiй валютi. Збитки часто вiдображаються без пов’язаного з ними доходу. Щодо iнших, не 
згаданих у даному пунктi витрат чи збиткiв, то про них згадується вище в описанiй iнформацiї про 
кожну суттєву облiкову полiтику (наприклад, в iнформацiї про запаси, про фiнансовi iнструменти 
тощо). Витрати та збитки, якi вiдповiдають визначенню витрат, визнаються у Звiтi про прибутки 
та збитки на основi безпосереднього зв’язку мiж понесеними витратами та заробленими доходами 
вiд конкретних статей, або у деяких випадках без пов’язаного з ними доходу. Якщо виникнення 
економiчних вигiд очiкується протягом кiлькох облiкових перiодiв i їхнiй зв’язок з доходом можна 
визначити лише в широких межах або непрямо, то витрати визнаються у Звiтi про прибутки та 
збитки на основi процедур систематичного i рацiонального розподiлу. Це є необхiдним при 
визнаннi витрат, пов’язаних iз використанням таких активiв, як основнi засоби, нематерiальнi 
активи; у таких випадках витрати називають амортизацiєю. Такi процедури розподiлу призначенi 
для визнання витрат у тих облiкових перiодах, у яких були спожитi або вичерпанi економiчнi 
вигоди, пов’язанi з цими статтями. Витрати негайно визнаються у Звiтi про прибутки та збитки, 
коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi 
економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як активу в балансi. 
Витрати визнаються також у Звiтi про прибутки та збитки в тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу (наприклад, як у випадку виникнення зобов’язання щодо 
гарантiї продукцiї, товарiв). Виплати працiвникам. Виплати працiвникам – це всi форми 
компенсацiї, що їх надає Товариство в обмiн на послуги, наданi працiвниками пiдприємства , або 
при звiльненнi. Короткостроковi виплати працiвникам – це виплати працiвникам пiдприємства 
(окрiм виплат при звiльненнi працiвникiв), що, як очiкується, будуть сплаченi у повному обсязi 
протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому працiвники 
надають вiдповiднi послуги. Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi – це виплати працiвникам 
пiдприємства (окрiм виплат при звiльненнi працiвникiв та короткострокових виплат працiвникам), 
якi пiдлягають сплатi пiсля закiнчення трудової дiяльностi. Iншi довгостроковi виплати 
працiвникам – це виплати працiвникам (окрiм виплат по закiнченнi трудової дiяльностi та виплат 
при звiльненнi), якi не пiдлягають сплатi в повному обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля 
закiнчення перiоду, в якому працiвники надають вiдповiднi послуги. Виплати при звiльненнi – це 
виплати працiвникам пiдприємства, якi пiдлягають сплатi в результатi: - рiшення Товариства 



звiльнити працiвника до встановленої дати виходу на пенсiю, або - рiшення працiвника 
погодитися на добровiльне звiльнення в обмiн на такi виплати. Короткостроковi виплати 
працiвникам включають наступнi статтi, якщо очiкується, що вони будуть погашенi у повному 
обсязi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якомупрацiвники 
надають вiдповiднi послуги: а) зарплати робiтникам та службовцям та внески на соцiальне 
забезпечення; б) оплачувана щорiчна вiдпустка та оплачувана вiдпустка у зв’язку з хворобою; в) 
участь у прибутку та премiюваннi; г) негрошовi пiльги (так i як медичне обслуговування, надання 
житла, автомобiлiв та безкоштовних чи субсидованих товарiв або послуг) для теперiшнiх 
працiвникiв. Якщо працiвник надав послуги Товариству протягом облiкового перiоду, то 
недисконтовану суму короткострокових виплат працiвникам, очiкуваних до сплати в обмiн на цi 
послуги, Товариство визнає як зобов’язання (нарахованi витрати) пiсля вирахування будь-якої вже 
сплаченої суми. Якщо вже сплачена сума перевищує недисконтовану суму виплат, Товариство 
визнає це перевищення як актив (сплаченi авансом витрати) тiєю мiрою, якою цей аванс приведе 
до зменшення майбутнiх платежiв або грошового вiдшкодування. Товариство оплачує 
працiвникам перiоди їхньої короткострокової вiдсутностi з рiзних причин, включаючи вiдпустки, 
хворобу та нетривалу непрацездатнiсть, декретнi вiдпустки, вiдправлення функцiй присяжного 
засiдателя та вiйськову службу, керуючись вимогами законодавства України. Права на оплату 
вiдсутностi подiляються на двi категорiї: а) накопичуванi (за вiдпустки); б) ненакопичуванi (iншi). 
Товариство визнає очiкуванi витрати, пов’язанi з премiюванням тодi, коли: - у нього є теперiшнє 
юридичне або конструктивне зобов’язання здiйснити такi виплати в результатi минулих подiй; - 
можна достовiрно оцiнити це зобов’язання. (теперiшнє зобов’язання iснує тодi, коли у Товариства 
немає реальної альтернативи, крiм здiйснення платежiв). У Товариства може не бути прямого 
юридичного зобов’язання щодо сплати премiї, але в деяких випадках Товариство практикує сплату 
премiй (про що зазначено в Колективному договорi, положеннi про премiювання). У таких 
випадках у Товарисва є конструктивнi зобов’язання, оскiльки в нього немає нiякої реальної 
альтернативи, крiм сплати премiї за наданi працiвниками послугами, що оцiненi певними 
критерiями чи показниками. Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi можуть включати такi 
статтi як: - пенсiйне забезпечення (наприклад, пенсiї та разовi виплати при виходi на пенсiю); - 
iншi виплати по закiнченнi трудової дiяльностi, такi як страхування життя по закiнченнi трудової 
дiяльностi та медичне обслуговування по закiнченнi трудової дiяльностi. Товариство може 
здiйснювати виплати по закiнченнi трудової дiяльностi тiльки в рамках законодавства України. 
Товариство може сплачувати страховi внески для фiнансування програми виплат по закiнченнi 
трудової дiяльностi також лише в рамках законодавства України. Iншi довгостроковi виплати 
працiвникам включають такi виплати, як перелiченi далi, якщо не очiкується, що розрахунок за 
ними не буде повнiстю здiйснений протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного 
перiоду, у якому працiвники надавали вiдповiднi послуги: - довгостроковi оплачуванi перiоди 
вiдсутностi, такi як додаткова вiдпустка за вислугу рокiв або оплачувана академiчна вiдпустка 
тощо; - виплати з нагоди ювiлеїв або iншi виплати за вислугу рокiв; - виплати у зв’язку з тривалою 
непрацездатнiстю; - виплати премiй; - вiдстрочена грошова винагорода. Товариство може 
здiйснювати iншi довгостроковi виплати працiвникам в рамках законодавства України або на 
пiдставi вiдповiдних документiв пiдприємства (Колективний договiв, положеннi про оплату працi, 
положення про премiювання). До виплат при звiльненнi приводить подiя, в результатi якої 
виникають зобов’язання, але це не надання послуг працiвником, – це звiльнення працiвника. 
Виплати при звiльненнi є наслiдком або рiшення Товариства звiльнити працiвника, або рiшення 
працiвника прийняти запропонованi Товариством виплати в обмiн на звiльнення. Виплати при 
звiльненнi не включають виплати працiвникам внаслiдок звiльнення на прохання працiвника без 
згоди Товариства або внаслiдок виконання обов’язкових вимог виходу на пенсiю, оскiльки такi 
виплати є виплатами по закiнченнi трудової дiяльностi. Товариство визнає зобов’язання та витрати 
на виплати при звiльненнi станом на бiльш ранню з таких дат: - коли Товариство бiльше не може 
скасувати пропозицiю таких виплат; - коли Товариство передбачає здiйснення виплат при 
звiльненнi. Товариство оцiнює виплати при звiльненнi при первiсному визнаннi, а також оцiнює та 
визнає подальшi змiни, вiдповiдно до характеру виплат працiвниковi, за умови, що якщо виплати 
при звiльненнi є пiдвищенням виплат при звiльненнi по завершеннi трудової дiяльностi, то 



Товариство застосовує вимоги щодо виплат по завершеннi трудової дiяльностi. Iнакше: - якщо 
очiкується, що розрахунок за виплатами при звiльненнi буде здiйснено повнiстю протягом 
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, у якому визнано виплату при 
звiльненнi, то Товариство застосовує вимоги щодо короткострокових виплат працiвникам; - якщо 
не очiкується, що розрахунок за виплатами при звiльненнi буде здiйснено повнiстю протягом 
дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення рiчного звiтного перiоду, то Товариство застосовує вимоги 
щодо довгострокових виплат працiвникам. 

Продовження тексту приміток 

Податок на прибуток. Товариство, як суб’єкт господарюваня, що подає фiнансову звiтнiсть, 
передбачає вiдшкодувати або компенсувати балансову вартiсть актива чи зобов’язання. Якщо є 
ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi такого актива чи 
зобов’язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв порiвняно з тим, якими 
вони були б у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або компенсацiї, то 
Товариство визнає вiдстрочене податкове зобов’язання (вiдстрочений податковий актив), за 
деякими обмеженими винятками. Якщо операцiї та iншi подiї визнанi у прибутку або збитку, то 
будь-який пов’язаний з ними податковий вплив також визнається у прибутку або збитку. Якщо 
операцiї та iншi подiї визнанi поза прибутком або збитком (в iншому сукупному прибутку або 
безпосередньо у власному капiталi), то будь-який пов’язаний з ними податковий вплив також 
визнається поза прибутком або збитком (в iншому сукупному прибутку або, вiдповiдно, 
безпосередньо у власному капiталi). Податок на прибуток включає внутрiшнiй податок на 
прибуток, закордонний податок на прибуток, а також iншi податки на прибуток, зокрема податки 
на дивiденди, якi мають бути сплаченi Товариствлом, якщо воно є дочiрнiм чи асоцiйованим 
пiдприємством або суб’єктом спiльної дiяльностi суб’єктовi господарювання, що звiтує. Облiкова 
полiтика щодо податку на прибуток передбачає оперування наступними термiнами. Облiковий 
прибуток – прибуток або збиток за перiод до вирахування податкових витрат. Оподатковуваний 
прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за перiод, визначений вiдповiдно до правил, 
установлених податковими органами, згiдно з якими податки на прибуток пiдлягають сплатi 
(вiдшкодуванню). Податковi витрати (податковий дохiд) – загальна сума, що включається до 
визначення прибутку або збитку за перiод вiдповiдно до поточних та вiдстрочених податкiв. 
Поточний податок – сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо 
оподаткованого прибутку (податкового збитку) за перiод. Вiдстроченi податковi зобов’язання – 
суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в майбутнiх перiодах вiдповiдно до 
оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на 
прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в майбутнiх перiодах вiдповiдно до: - тимчасових 
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню; - перенесення невикористаних податкових збиткiв на 
майбутнi перiоди; - перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. Тимчасовi 
рiзницi – це рiзницi мiж балансовою вартiстю актива чи зобов’язання в звiтi про фiнансовий стан 
та їх податковою базою. Тимчасовi рiзницi можуть бути: - тимчасовими рiзницями, що пiдлягають 
оподаткуванню – тимчасовi рiзницi, якi при визначеннi суми оподаткованого прибутку 
(податкового збитку) майбутнiх перiодiв спричинить виникнення сум, що пiдлягають 
оподаткуванню, коли балансова вартiсть актива або зобов’язання вiдшкодовується чи 
погашається; або - тимчасовими рiзницями, що пiдлягають вирахуванню – тимчасовi рiзницi, якi 
при визначеннi суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутнiх перiодiв 
спричинить виникнення сум, що пiдлягають вирахуванню, коли балансова вартiсть актива чи 
зобов’язання вiдшкодовується або погашається. Податкова база актива або зобов’язання – це сума, 
яка використовується для цiлей оподаткування цього актива або зобов’язання. Податкова база 
актива – це сума, яка буде вирахувана для цiлей оподаткування iз суми оподаткованих 
економiчних вигiд, що надходитимуть Товариству, коли воно вiдшкодує балансову вартiсть 
актива. Якщо такi економiчнi вигоди не пiдлягатимуть оподаткуванню, тодi податкова база актива 
дорiвнюватиме його балансовiй вартостi. Податковою базою зобов’язання є його балансова 
вартiсть за вирахуванням будь-яких сум, що не пiдлягатимуть оподаткуванню по вiдношенню до 
цього зобов’язання в майбутнiх перiодах. У випадку доходу, отриманого авансом, податковою 



базою зобов’язання буде його балансова вартiсть за вирахуванням будь-якої суми доходу, який не 
пiдлягатиме оподаткуванню в майбутнiх перiодах. Поточний податок за поточний i попереднi 
перiоди визнається як зобов’язання, яке виникло за аодатковим законодавством, на суму, що не 
була сплачена. Якщо вже сплачена сума податкiв за поточний та попереднiй перiоди перевищує 
суму, яка пiдлягає сплатi за цi перiоди, то перевищення визнається як актив. Тимчасовi рiзницi, що 
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається щодо всiх тимчасових 
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: - 
первiсного визнання гудвiлу, - первiсного визнання актива чи зобов’язання в операцiї, яка: - не є 
об’єднанням бiзнесу; - не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на 
оподатковуваний прибуток (податковий збиток). Деякi тимчасовi рiзницi виникають, коли дохiд 
або витрати включаються до облiкового прибутку одного перiоду та до оподаткованого прибутку 
iншого перiоду. Такi тимчасовi рiзницi називаються рiзницями в часi. Тимчасова рiзниця може 
виникнути пiсля первiсного визнання актива чи зобов’язання, наприклад, якщо частина або вся 
собiвартiсть актива не пiдлягатиме вирахуванню для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi, що 
пiдлягають вирахуванню. Вiдстрочений податковий актив визнається щодо всiх тимчасових 
рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, якщо є ймовiрним, що буде отримано оподатковуваний 
прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову рiзницю, яка пiдлягає вирахуванню, за 
винятком ситуацiй, коли вiдстрочений податковий актив виникає вiд первiсного визнання актива 
або зобов’язання в операцiї, яка: - не є об’єднанням бiзнесу; - не впливає пiд час здiйснення 
операцiї нi на облiковий прибуток, нi на оподатковуваний прибуток (податковий збиток). 
Вiдстрочений податковий актив визнається для перенесення на наступнi перiоди невикористаних 
податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг за умови, якщо є ймовiрною наявнiсть 
майбутнього оподаткованого прибутку, за рахунок якого можна використати невикористанi 
податковi збитки та невикористанi податковi пiльги. Тимчасовi рiзницi виникають тодi, коли 
балансова вартiсть iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, фiлiї, асоцiйованi пiдприємства та частки у 
спiльнiй дiяльностi (тобто частки материнського пiдприємства або iнвестора в чистих активах 
дочiрнього пiдприємства, фiлiї, асоцiйованого пiдприємства або об’єкта iнвестування, включаючи 
балансову вартiсть гудвiлу) вiдрiзняється вiд податкової бази (яка часто є собiвартiстю) iнвестицiї 
чи частки. Товариство визнає вiдстрочене податкове зобов’язання щодо всiх тимчасових рiзниць, 
якi пiдлягають оподаткуванню i пов’язанi з iнвестицiями у дочiрнi пiдприємства, фiлiї, асоцiйованi 
пiдприємства та з частками у спiльнiй дiяльностi. Поточнi податковi зобов’язання (активи) за 
поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, яку передбачається сплатити податковим 
органам (вiдшкодувати у податкових органiв) iз застосуванням ставок оподаткування та 
податкового законодавства. Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками 
оподаткування, якi передбачається використовувати в перiод реалiзацiї актива чи погашення 
зобов’язання, на основi ставок оподаткування та податкового законодавства. Поточнi та 
вiдстроченi податки визнаються як дохiд або витрати i включаються до прибутку або збитку за 
перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд: - операцiї або подiї, яка визнається, в тому 
самому або в iншому перiодi поза прибутком або збитком чи в iншому сукупному прибутку або 
безпосередньо у власному капiталi; або - об’єднання бiзнесу. Товариство згортає поточнi 
податковi активи та поточнi податковi зобов’язання тодi, коли: - Товариство має юридично 
забезпечене право згортати визнанi суми; та - Товариство має намiр погасити зобов’язання на 
нетто-основi або продати актив i одночасно погасити зобов’язання. Податковi витрати (дохiд), що 
вiдносяться до прибутку або збитку вiд звичайної дiяльностi, слiд подавати як частину прибутку 
або збитку у звiтi (звiтах) про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд. Вiдповiднiсть 
облiкової полiтики звiтного перiоду облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому 
звiтному роцi. Облiкова полiтика описуваного перiоду – календарного 2017 року (перiод з 01 сiчня 
по 31 грудня 2017 року) вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому 
звiтному роцi. МСФЗ, що не застосовувалися, але були опублiкованi, якi ще не набрали чинностi. 
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений у сiчнi 2016 року i вступає у силу для рiчних перiодiв, якi 
починаються з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Можливе й бiльш раннє його застосування, 
але з одночасним використанням МСФЗ 15. Новий стандарт визначає принципи визнання, оцiнки 
та розкриття iнформацiї у звiтностi щодо операцiй оренди. Всi договори оренди призводять до 



отримання орендарем використання активу з моменту початку дiї договору оренди, а також до 
отримання фiнансування, якщо оренднi платежi здiйснюються протягом перiоду часу. Вiдповiдно 
до цього МСФЗ 16 скасовує класифiкацiю оренди як операцiйної чи фiнансової, як це передбачено 
МСБО 17, натомiсть, вводить єдину модель облiку операцiй оренди для орендарiв. Орендарi 
повиннi будуть визнавати: (а) активи i зобов’язання щодо всiх договорiв оренди з термiном дiї 
понад 12 мiсяцiв, за винятком випадкiв, коли вартiсть об’єкта оренди є незначною; i (б) 
амортизацiю об’єктiв оренди окремо вiд процентiв за орендними зобов’язаннями у звiтi про 
прибутки та збитки. Щодо облiку оренди в орендодавця, МСФЗ 16, по сутi, зберiгає вимоги до 
облiку, передбаченi МСБО 17. Таким чином, орендодавець продовжує класифiкувати договори 
оренди в якостi операцiйної чи фiнансової оренди i, вiдповiдно, по-рiзному вiдображати їх у 
звiтностi. «Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками» - змiни 
МСБО 12 (випущенi у сiчнi 2016 року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 
сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових 
активiв за нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Органiзацiя повинна буде 
визнавати податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi 
дисконтування грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових 
процентних ставок, навiть якщо вона передбачає утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля 
отримання основної суми сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з 
вiдстроченим податковим активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового 
iнструменту отримати у майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати 
податкiв з цього прибутку. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на її фiнансову звiтнiсть. 
«Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї» змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016 
року i вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї 
дати). Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що 
виникають у результатi фiнансової дiяльностi. Наразi Товариство оцiнює вплив цих змiн на її 
фiнансову звiтнiсть. Змiни МСФЗ 2 – «Платiж на основi акцiй» (опублiкованi 20 червня 2016 року i 
застосовуються для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). 
Змiни роз’яснюють порядок облiку виплат на основi акцiй iз розрахунками грошовими коштами, 
умови яких були змiненi на умови виплат iз розрахунками дольовими iнструментами, а саме: (а) 
виплати на основi акцiй оцiнюються на пiдставi справедливої вартостi дольових iнструментiв на 
дату змiни умов, право на якi було передано у результатi цiєї змiни; (б) визнання зобов’язання 
припиняється за фактом змiни умов; (в) виплата на основi акцiй iз розрахунками дольовими 
iнструментами визнається тiєю мiрою, в якiй послуги були наданi до дати змiни умов, та (г) 
рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання на дату змiни умов та сумою, визнаною у складi 
капiталу на ту ж дату, визнається безпосередньо у складi прибутку чи збитку. Зазначенi МСФЗ не 
застосовувались Товариством при складаннi фiнансової звiтностi описуваного перiоду – 
календарниго 2017 року (перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року). Добровiльнi змiни в облiкових 
полiтиках на поточний перiод. Товариство обирало та застосовує свої облiковi полiтики 
послiдовно для подiбних операцiї, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не 
дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Змiна 
облiкової полiтики Товариства може бути проведена лише у двох випадках: - якщо така змiна 
вимагається МСФЗ; - якщо така змiна приводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрну 
та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi 
результати дiяльностi або грошовi потоки Товариства. Сума поправки, яка виникає в результатi 
змiни облiкової полiтики, вiдображається у фiнансовiй звiтностi шляхом коригування залишку 
кожного компонента власного капiталу на початок перiоду, на який ця змiна впливає, за 
найперший поданий попереднiй перiод, а також коригуванням iнших порiвняльних сум, 
iнформацiя про якi розкрита за кожний поданий попереднiй перiод, так, наче нова облiкова 
полiтика застосовувалася завжди. Облiкова полiтика описуваного перiоду – календарного 2017 
року (перiод з 01 сiчня по 31грудня 2017 року) не змiнювалася. 4. Iстотнi облiковi судження, 
оцiннi значення i допущення. Застосування облiкової полiтики вимагає вiд керiвництва Товариства 
формування суджень, оцiнок i допущень у вiдношеннi балансової вартостi активiв i зобов’язань, 
якi неможливо визначити на пiдставi зовнiшнiх джерел. Керiвництво Товариства визначає облiковi 



оцiнки i допущення виходячи з минулого досвiду й iнших факторiв, що є суттєвими для обставин 
функцiонування пiдприємства. Подальшi фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зроблених 
оцiнок керiвництва. Оцiнки i пов’язанi з ними допущення переглядаються на постiйнiй основi. 
Скоригованi облiковi оцiнки, якi використовуються в бухгалтерському облiку, вiдображаються у 
перiодi коли робиться їх перегляд, якщо таке коригування вiдноситься тiльки до цього перiоду, 
або в перiодi перегляду i наступних перiодах, якщо таке коригування пов’язано як зi звiтним так i з 
майбутнiми перiодами. Ретроспективнi перерахунки не здiйснюються. Суттєвi судження 
керiвництва Товариства при застосуваннi облiкової полiтики. Нижче представленi суттєвi 
судження, за винятком тих, що мiстять у собi тлумачення i опис облiкових оцiнок i приведенi в 
пiдпунктi «Основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових оцiнок», якi керiвництво 
Товариства зробило в процесi застосування облiкової полiтики i якi мають найбiльший вплив на 
суми, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Про суттєвiсть. Для господарських операцiй та об’єктiв 
облiку порiг суттєвостi визначається облiковою полiтикою. Товариство складає свої фiнансовi 
звiти (крiм iнформацiї про рух грошових коштiв) за принципом нарахування, тобто визнає статтi 
як активи, зобов’язання, власний капiтал, дохiд та витрати (елементи фiнансових звiтiв) тодi, коли 
вони повнiстю вiдповiдають визначенням та критерiям визнання для цих елементiв у 
Концептуальнiй основi. Про порiвняльнiсть iнформацiї. Товариство розкриває iнформацiю 
стосовно попереднього перiоду щодо бiльшостi, сум, наведених у фiнансових звiтах поточного 
перiоду, тобто включає порiвняльну iнформацiю розповiдного та описового характеру для 
розумiння фiнансових звiтiв поточного перiоду Товариства. Про безперервнiсть. Управлiнський 
персонал оцiнює здатнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 
Тобто всi фiнансовi звiти Товариства складенi на основi безперервностi, управлiнський персонал 
не має намiрiв лiквiдувати пiдприємство чи припинити дiяльнiстьсть та не має реальної 
альтернативи таким заходам. Про вiдповiдальнiсть. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть 
за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть 
управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього 
контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, що не мiстить 
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної 
облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Про справедливу 
вартiсть активiв i зобов’язань. Якщо справедлива вартiсть активiв i зобов’язань, вiдображених у 
звiтi про фiнансовий стан, не може бути визначена на пiдставi обраних в облiковiй полiтицi оцiнок 
i методiв, вона визначається з урахуванням цiн на активному ринку та/або з використанням рiзних 
моделей оцiнок. Вихiднi данi для таких ринкiв та моделей визначаються на пiдставi 
спостережуваного ринку, якщо таке можливо; в iншому випадку, для визначення справедливої 
вартостi необхiдно застосовувати судження. Судження необхiдно проводити з урахуванням 
лiквiдностi та iнших даних, що використовуються в обраних для застосування моделях. Основнi 
припущення про майбутнє та iншi основнi джерела невизначеностi при розрахунку облiкових 
оцiнок. Товариство нижче розкриває iнформацiю про зробленi ним припущення, що стосуються 
майбутнього, та iншi основнi джерела невизначеностi оцiнки на кiнець звiтного перiоду, якi 
становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та 
зобов’язань у наступному фiнансовому роцi. Розкриття про застосування суджень та припущень 
керiвництва в цих Примiтках, стосуються суджень щодо: операцiй, подiй або умов за вiдсутностi 
конкретних МСФЗ; основних засобiв; запасiв; вiдстрочених податкiв; торгiвельної й iншої 
дебiторської заборгованостi; забезпечень; умовних активiв i зобов’язань; справедливої вартостi 
фiнансових iнструментiв; податкiв; iншого. Товариство розглядає майбутнє як подiї та/або умови, 
що можуть вiдбутися у наступному фiнансовому роцi, та припускає що в майбутньому не 
вiдбудеться таких подiй та/або умов, якi становлять значний ризик спричинити суттєве 
коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань Товариства у наступному фiнансовому 
роцi. Подiї та/або умови фiнансового характеру, такi як: перевищення зобов’язань над активами 
або перевищення поточних зобов’язань над поточними активами, наявнiсть позик з фiксованим 
строком, погашення яких наближається, за вiдсутностi реальних перспектив пролонгацiї чи 
погашення; або надмiрне використання короткострокових позик для фiнансування довгострокових 
активiв, зменшення лояльностi кредиторiв щодо заборгованостей, неможливiсть вчасно платити 



кредиторам, вiд’ємнi грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, негативнi ключовi фiнансовi 
коефiцiєнти, значнi операцiйнi збитки або значне зменшення вартостi активiв, що 
використовуються для генерування грошових потокiв, неможливiсть виконувати умови угод про 
позики, неможливiсть акумулювати чи отримати фiнансування для розробки нових основних 
продуктiв або неможливiсть залучення коштiв для фiнансування iнших суттєвих iнвестицiй тощо, 
не розглядаються Товариством такими, що вiдбудуться та спричинять суттєве коригування 
балансової вартостi активiв та зобов’язань Товариства у наступному фiнансовому роцi. Подiї 
та/або умови операцiйного характеру, такi як: намiри управлiнського персоналу лiквiдувати 
пiдприємство або припинити дiяльнiсть, втрата ключового управлiнського персоналу без його 
замiни, втрата основного ринку, ключових клiєнтiв-покупцiв чи клiєнтiв-постачальникiв, певних 
дозвiльних документiв на ведення господарської дiяльностi, труднощi з робочою силою, нестача 
важливих ресурсiв чи їх значне подорожчання, поява дуже успiшних конкурентiв, також не 
розглядаються Товариством такими, що вiдбудуться та спричинять суттєве коригування 
балансової вартостi активiв та зобов’язань Товариства у наступному фiнансовому роцi. Подiї 
та/або умови iншого характеру, такi як: недотримання вимог до рiвня капiталу або iнших 
законодавчих чи нормативних вимог, таких як вимоги до платоспроможностi чи лiквiдностi для 
акцiонерних товариств, незавершенi судовi або регуляторнi провадження проти пiдприємства, якi 
у разi їх задоволення можуть призвести до претензiй, якi пiдприємство з великою вiрогiднiстю не 
зможе задовольнити, змiни у законах чи нормативних актах або урядовiй полiтицi, що, за 
очiкуванням, негативно вплинуть на пiдприємство, вiдсутнiсть страхування чи недостатнє 
страхування вiд катастроф у разi їх настання, знову-таки не розглядаються Товариством такими, 
що вiдбудуться та спричинять суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань 
Товариства у наступному фiнансовому роцi. Виникнення перелiчених подiй та умов не 
розглядаються Товариством такими, що вiдбудуться в майбутньому, а значить, у Товариства 
малоймовiрне виникнення невизначеностi в оцiнках, яке спричинене наведеними вище джерелами. 
З огляду на це, розкриття про застосування суджень та припущень про майбутнє, має наступний 
характер. Судження про вiдображення операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ. 
Якщо вiдсутнiй МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, 
управлiнський персонал застосовуватиме судження пiд час розробки та застосування облiкової 
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв з прийняття економiчних 
рiшень та достовiрною, в тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: - подає достовiрно фiнансовий 
стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки пiдприємства; - вiдображає економiчну 
сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише їх юридичну форму; - є нейтральною, тобто 
вiльною вiд упереджень; - є обачливою; - є повною в усiх суттєвих аспектах. Пiд час здiйснення 
судження управлiнський персонал посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та 
враховує: - вимоги тих МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання; - 
найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти; - iншу 
професiйну лiтературу тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. Судження 
про основнi засоби. Об’єкти основних засобiв пiсля їх визнання вiдображаються за собiвартiстю за 
вирахуванням накопиченої амортизацiї. Оцiнка термiну корисного використання об’єктiв 
основних засобiв є предметом судження керiвництва, заснованого на досвiдi експлуатацiї подiбних 
об’єктiв основних засобiв. При визначеннi корисного строку експлуатацiї активу Керiвництво 
виходить з очiкуваної корисностi активу для Товариства та враховує наступнi чинники: очiкуване 
використання активу, спосiб застосування об'єкта, темпи його технiчного застарiння, фiзичний 
знос та умови експлуатацiї, очiкуваний моральний знос, а також нагляд за активом та його 
обслуговування. Також приймаються до уваги законодавчо визначенi вимоги щодо певних активiв 
(об’єктiв основних засобiв). Змiн в зазначених оцiнках в майбутньому не передбачається. 
Судження про запаси. Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть чи чиста 
вартiсть реалiзацiї. За чистою вартiстю реалiзацiї запаси визначаються у разi, коли собiвартiсть 
запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю або частково 
застарiли або цiна їх продажу знизилася. Собiвартiсть запасiв не може також бути вiдшкодована, 
якщо зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або попередньо оцiненi 
витрати на збут. Запаси, як правило, оцiнюють за чистою вартiстю реалiзацiї (списуються до 



чистої вартостi реалiзацiї) на iндивiдуальнiй основi. Запаси, оцiненi за собiвартiстю, включають 
всi витрати, залежно вiд виду запасiв: - витрати на придбання; - витрати на переробку; - iншi 
витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх 
у теперiшнiй стан. При списаннi запасiв Товариство користується методом розрахунку 
собiвартостi пiд назвою «формула iдентифiкованої собiвартостi». Судження про вiдстроченi 
податки. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що вiдшкодування або компенсацiя балансової вартостi 
якогось активу чи зобов’язання збiльшить (зменшить) суму майбутнiх податкових платежiв 
порiвняно з тим, якими вони були б у разi вiдсутностi податкових наслiдкiв вiдшкодування або 
компенсацiї, то Товариство визнає вiдстрочене податкове зобов’язання (вiдстрочений податковий 
актив), за деякими обмеженими винятками. Якщо операцiї та iншi подiї визнанi у прибутку або 
збитку, то будь-який пов’язаний з ними податковий вплив також визнається у прибутку або 
збитку. Якщо операцiї та iншi подiї визнанi поза прибутком або збитком (в iншому сукупному 
прибутку або безпосередньо у власному капiталi), то будь-який пов’язаний з ними податковий 
вплив також визнається поза прибутком або збитком (в iншому сукупному прибутку або, 
вiдповiдно, безпосередньо у власному капiталi). Судження про торгiвельну i iншу дебiторську 
заборгованiсть. Пiсля первiсного визнання торговельна дебiторська заборгованiсть та iнша 
поточна дебiторська заборгованiсть вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за чистою 
вартiстю реалiзацiї без зазначення первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. Така 
оцiнка не є згортанням у фiнансовi звiтностi. Iнша дебiторська заборгованiсть (непоточна) пiсля 
первiсного визнання оцiнюється Товариством за амортизованою собiвартiстю за допомогою 
методу ефективного вiдсотка, якщо одночасно виконуються певнi умови. Якщо цi певнi умови не 
виконуються, то така iнша дебiторська заборгованiсть (непоточна) оцiнюється за чистою вартiстю 
реалiзацiї без зазначення первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. На величину i час 
створення резерву сумнiвних боргiв Товариства, як позитивним, так i негативним чином, можуть 
вплинути невизначеностi, пов’язанi зi змiнами в економiцi, галузi або змiнами фiнансового 
становища покупцiв, якi зумовлять необхiднiсть перегляду величини резерву сумнiвних боргiв. 
Судження про забезпечення. Судження керiвництва Товариства заснованi на тому, що в 
майбутньому подiї та/або умови, якi можуть бути джерелом iснування невизначеностi при 
розрахунку облiкових оцiнок, не розглядаються Товариством такими, що вiдбудуться та 
спричинять суттєве коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань. А тому, в 
майбутньому, сума, визнана як забезпечення, продовжуватиме характеризуватися найкращою 
оцiнкою видаткiв, необхiдних для погашення iснуючого зобов’язання на кiнець звiтного перiоду. 
Забезпечення переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду та коригується для вiдображення 
поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у 
собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. 
Судження про умовнi активи i зобов’язання. У загальному сенсi, всi забезпечення є умовними, 
оскiльки вони не визначенi за строками або сумою. Проте термiн «умовний» застосовується до 
зобов’язань та активiв, якi не визнаються, оскiльки їх iснування буде пiдтверджене тiльки пiсля 
того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю 
контрольованих Товариством. Крiм того, термiн "умовне зобов’язання" застосовується до 
зобов’язань, якi не вiдповiдають критерiям визнання. Товариство не визнає умовне зобов’язання. 
У випадках, коли Товариство є солiдарно i окремо вiдповiдальним за зобов’язання, та частина 
зобов’язання, яка, за очiкуванням, буде погашена iншими сторонами, розглядається як умовне 
зобов’язання. Товариство визнає забезпечення на ту частину зобов’язання, для якої ймовiрним є 
вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, за винятком надзвичайно рiдкiсних 
обставин, коли не можна зробити достовiрної оцiнки. В майбутньому умовнi зобов’язання можуть 
змiнюватися не так, як очiкувалося на початку. Отже, вони регулярно оцiнюються, щоб визначити, 
чи стало ймовiрним вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Якщо стає 
ймовiрним, що вибуття майбутнiх економiчних вигiд буде потрiбним для статтi, яка ранiше 
розглядалася як умовне зобов’язання, забезпечення визнається у фiнансовiй звiтностi за той 
перiод, у якому вiдбувається змiна ймовiрностi (за винятком надзвичайно рiдкiсних обставин, за 
яких не можна зробити достовiрної наближеної оцiнки). Товариство також не визнає умовнi 
активи. Умовнi активи виникають, як правило, внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних 



подiй, якi уможливлюють надходження економiчних вигiд до Товариства. Умовнi активи не 
визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може спричинити визнання доходу, який може 
бути нiколи не отриманим. Проте, коли з’являється цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, 
тодi пов’язаний з ним актив не є умовним активом i його визнання є належним. Умовнi активи 
оцiнюються регулярно, щоб забезпечити вiдповiдне вiдображення змiн у фiнансовiй звiтностi. 
Якщо з’явилась цiлковита впевненiсть у надходженнi економiчних вигiд, актив i пов’язаний з ним 
дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вiдбувається змiна. Судження про 
справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Судження керiвництва Товариства заснованi на 
тому, що в майбутньому фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно визнаватимуться за 
їх справедливою вартiстю плюс (для фiнансових активiв) мiнус (для фiнансових зобов’язань) 
витрати на операцiю, що прямо вiдносяться на придбання фiнансового активу чи фiнансового 
зобов’язання (для фiнансових iнструментiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з 
вiдображенням переоцiнки у прибутку або збитку, витрати на операцiю не включаються до 
первiсної вартостi). В подальшому (пiсля визнання) певнi фiнансовi активи (в залежностi вiд їх 
виду) оцiнюватимуться: - за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки як 
прибутку або збитку; - за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у 
сукупному доходi; - за амортизованою собiвартiстю. В подальшому (пiсля визнання) певнi 
фiнансовi зобов’язання (в залежностi вiд їх виду) оцiнюватимуться: - за справедливою вартiстю з 
вiдображенням результату переоцiнки як прибутку або збитку; - за амортизованою собiвартiстю. 
Судження про податки. Судження керiвництва Товариства заснованi на тому, що в майбутньому 
подiї та/або умови, якi можуть бути джерелом iснування невизначеностi при розрахунку облiкових 
оцiнок, не розглядаються Товариством такими, що вiдбудуться та спричинять суттєве коригування 
балансової вартостi активiв та зобов’язань. В зв’язку з цим керiвництвом Товариства не 
розглядається ймовiрностi суттєвого збiльшення нарахування та сплати податкiв, а також не 
розглядається ймовiрнiсть неможливостi сплати поточних зобов’язань за нарахованими 
податками. Однак, судження й оцiннi значення, використанi при визнаннi й оцiнцi невизначеностi 
пiд час вiдображення податкiв, можуть бути переглянутi керiвництвом Товариства у разi змiни 
обставин або одержання нової iнформацiї, що впливає на цi судження. Нова iнформацiя може 
мiстити певнi дiї податкових органiв, пiдтвердження того, що податковi органи займають певну 
позицiю стосовно податкового питання, або момент закiнчення строку дiї права податкових 
органiв на перевiрку конкретного питання щодо вiдображення податку. Iншi судження. Якщо в 
майбутньому в Товариствi вiдбуватимуться подiї, умови чи операцiї, щодо яких вiдсутня практика 
тлумачення та вiдображення в облiку i звiтностi, то при їх тлумаченнi i вiдображеннi Товариство 
керуватиметься вимогами МСФЗ до таких подiй, умов чи операцiй, а управлiнський персонал 
застосовуватиме судження пiд час розробки i застосування облiкової полiтики, щоб отримувана 
iнформацiя про них була достатньою, достовiрною, доречною для потреб керiвництва (при 
прийняттi управлiньких рiшень) та для потреб користувачiв (для прийняття iнших рiшень). 5. 
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi. Товариство здiйснює безперервнi 
оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються 
вiдповiдними МСФЗ у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. Методи 
оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок справедливої вартостi, а також самi 
активи та зобов’язання, що оцiнюються за справедливою вартiстю на безперервнiй основi, 
наводяться у таблицi нижче. Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю 
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi Грошовi кошти 
та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за 
справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 
Торговельна дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть Фiнансовi 
активи первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що прямо 
вiдносяться на придбання фiнансового активу. Подальша оцiнка такої дебiторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю, що являє собою чисту вартiсть реалiзацiї без зазначення 
первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв (iншими словами справедлива вартiсть 
дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 
оцiнки). Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 



Iнша дебiторська заборгованiсть (непоточна) Фiнансовi активи первiсно визнаються за їх 
справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, що прямо вiдносяться на придбання 
фiнансового активу. Подальша оцiнка такої дебiторської заборгованостi здiйснюється за 
справедливою вартiстю, що являє собою амортизовану собiвартiстю. Амортизована собiвартiсть 
фiнансового активу – це сума, за якою фiнансовий актив оцiнюється при первiсному визнаннi, 
мiнус виплати основної суми, плюс накопичена амортизацiя будь-якої рiзницi мiж цiєю первiсною 
сумою та сумою погашення iз застосуванням методу ефективного вiдсотка та мiнус будь-яке 
зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервiв) внаслiдок зменшення корисностi чи 
неможливостi отримання. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi 
грошовi потоки, офiцiйнi курси та облiковi ставки НБУ Iнструменти капiталу Первiсна та 
подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою вартiстю, яка зазвичай 
дорiвнює цiнi (або iншому вартiсному виразнику) операцiї, в ходi якої був отриманий актив, 
оскiльки iнструменти капiталу Товариства не мають ринкової цiни котирування на активному 
ринку. Доходний, Витратний Контрактнi, iншi договiрнi, законодавчо визначенi умови, очiкуванi 
вхiднi та/або вихiднi потоки (прямо чи непрямо вираженi в грошових одиницях) Торговельна 
кредиторська заборгованiсть та iнша поточна кредиторська заборгованiсть Фiнансовi зобов’язання 
первiсно визнаються за їх справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що прямо 
вiдносяться на придбання (набуття) фiнансового зобов’язання. Подальша оцiнка такої 
кредиторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, що являє собою вартiсть 
погашення (реалiзацiї), тобто такi фiнансовi зобов’язання вiдображаються за недисконтованою 
сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, що, як очiкується, буде сплачена для погашення 
зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi або виходячи з умов договору при звичайному розвитку 
подiй. Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi потоки 
Iнша кредиторська заборгованiсть (непоточна) Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються за їх 
справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що прямо вiдносяться на придбання (набуття) 
фiнансового зобов’язання. Подальша оцiнка такої кредиторської заборгованостi здiйснюється за 
справедливою вартiстю, що являє собою амортизовану собiвартiсть за допомогою методу 
ефективного вiдсотка, а також сум часткового списання за рахунок знецiнення або безнадiйної 
заборгованостi. Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 
потоки, офiцiйнi курси та облiковi ставки НБУ Iнша кредиторська заборгованiсть (непоточна), 
виражена iншими довгостроковими зобов’язаннями, що представленi борговими цiнними 
паперами у складi облiгацiй, емiтованих Товариством Фiнансовi зобов’язання первiсно визнаються 
за їх справедливою вартiстю мiнус витрати на операцiю, що прямо вiдносяться на придбання 
(набуття) фiнансового зобов’язання. Подальша оцiнка такої кредиторської заборгованостi 
здiйснюється за справедливою вартiстю, що являє собою амортизовану собiвартiсть за допомогою 
методу ефективного вiдсотка. Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi 
вихiднi грошовi потоки, офiцiйнi курси та облiковi ставки НБУ Товариство, в залежностi вiд 
певних обставин чи умов, може здiйснювати i перiодичнi оцiнки справедливої вартостi активiв, якi 
також вимагаються вiдповiдними МСФЗ у Звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного 
перiоду. До таких обставин чи умов в дiяльностi Товариства належать ситуацiї, коли справедлива 
вартiсть активiв, утримуваних для продажу за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат на 
продаж, нижча, нiж їх балансова вартiстю. Вихiдними даними для таких перiодичних оцiнок 
можуть бути контрактнi умови, очiкуванi вхiднi грошовi потоки. В описуваному перiодi – 
календарному 2017 р (перiод з 01 сiчня по 31грудня 2017 року) таких фактiв не вiдбувалось. 6. 
Рекласифiкацiї у фiнансової звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю 
попереднього року та виправлення помилок. Рекласифiкацiя порiвняльних сум. Товариство 
протягом календарного 2017 року (перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року) не 
змiнювало подання або класифiкацiю статей у своїй фiнансовiй звiтностi у порiвняннi зi звiтнiстю 
за 2016 рiк, отже Товариство не здiйснювало перекласифiкацiю статей та порiвняльних сум у 
фiнансовiй звiтностi. Виправлення помилок минулих перiодiв. Товариство протягом календарного 
2017 року (перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017 року) не виправляло помилок минулих 
рокiв та не робило коригувань у поданiй за минулi перiоди фiнансовiй звiтностi. 7. Розкриття 
iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi. 7.1. Основнi засоби. В Звiтi про фiнансовий 



стан на 31.12.2017 р. Товариством наводиться iнформацiя про основнi засоби, а саме: - в рядку 
1011 наведена iнформацiя про валову балансову вартiсть основних засобiв, яка склала 1209063 
тис. грн.; - в рядку 1012 наведена iнформацiя про накопичену амортизацiю основних засобiв, яка 
склала 115949 тис. грн.; - в рядку 1010 наведена iнформацiя про балансову вартiсть основних 
засобiв, яка склала 1093114 тис. грн. (рядок 1011 – рядок 1012). В Звiтi про фiнансовий стан на 
31.12.2017 р. в Товариствi облiковувались тiльки власнi основнi засоби. В звiтному роцi, так само, 
як i в попередньому звiтному роцi, Товариство обрало своєю облiковою полiтикою модель 
собiвартостi, що застосовується до всiх визначених класiв основних засобiв. Модель собiвартостi 
передбачає, що пiсля визнання активом, об’єкт основних засобiв облiковується за його 
собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення 
корисностi. Амортизацiя основних засобiв здiйснювалась за прямолiнiйним методом. Iнформацiя 
про валову балансову вартiсть та суму накопиченої амортизацiї на початок та кiнець звiтного року, 
а також про узгодження балансової вартостi на початок i кiнець звiтного року, що вiдображає рух 
основних засобiв, наведена в таблицi нижче. тис. грн. Показник Класи основних засобiв Всього 
Будiвлi та споруди Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар 
(меблi) Iншi основнi засоби Незавершенi капiтальнi вкладення Балансова вартiсть на 31.12.2016 
5591 23924 4625 141 1732 36013 валова балансова вартiсть 22578 73461 18367 1920 5000 121326 
накопичена амортизацiя 16987 49537 13742 1779 3268 85313 надiйшло за 2017 р. валова балансова 
вартiсть 281 8680 268641 606 808 1384296 1663312 нараховано амортизацiї 650 10054 21268 93 183 
32248 вибуло за 2017 р. валова балансова вартiсть 5 1670 5 91 166 573638 575575 амортизацiя 1421 
39 152 1612 Балансова вартiсть на 31.12.2017 5217 22301 251993 602 2343 810658 1093114 валова 
балансова вартiсть 22854 80471 287003 2435 5642 810658 1209063 накопичена амортизацiя 17637 
58170 35010 1833 3299 115949 В звiтному роцi в Товариствi не вiдбувалось змiн у складi i вартостi 
основних засобiв, що стали наслiдками: - придбання в результатi об’єднань бiзнесу; - збiльшення 
або зменшення, якi виникли у результатi переоцiнок; - збiльшення або зменшення у результатi 
збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих в iншому сукупному доходi; - 
збиткiв вiд зменшення корисностi, що визнанi в прибутку чи збитку; - збиткiв вiд зменшення 
корисностi, що сторнованi в прибутку чи збитку. В звiтному роцi в Товариствi: - вiдсутнi наявнi 
обмеження на права власностi щодо основних засобiв, а також вiдсутнi основнi засоби, переданi у 
заставу для забезпечення зобов’язань; - вiдсутнi видаткi, якi визнавались у балансовiй вартостi 
об’єктiв основних засобiв у ходi їх будiвництва, оскiльки основнi засоби не будувались, а 
купувались; - станом на 31.12.2017 р. сума контрактних зобов’язань, пов’язаних iз придбанням 
основних засобiв вiдсутня. - не вiдбувалось надходжень компенсацiй вiд третiх сторiн за об’єкти 
основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi, що включались 
до прибутку чи збитку; В звiтному роцi в Товариствi не вiдбувалось змiн в облiкових оцiнках 
основних засобiв, якi впливають у поточному перiодi або очiкується, що впливатимуть у 
подальших перiодах (перегляд сум лiквiдацiйної вартостi, перегляд попередньо оцiнених витрат на 
демонтаж, перемiщення чи вiдновлення об’єктiв основних засобiв, перегляд строкiв корисної 
експлуатацiї, перегляд методiв амортизацiї). Протягом звiтного року та станом на 31.12.2017 р. 
кориснiсть основних засобiв в Товариствi не переглядалась у бiк її зменшення, оскiльки 
Товариство не бачило пiдстав, як внутрiшнiх, так i зовнiшних, для такого перегляду. Товариство 
додатково наводить наступну iнформацiю станом на 31.12.2017 р., яка може бути доречною для 
користувачiв фiнансової звiтностi: - основних засобiв, що їх тимчасово не використовує 
Товариство станом на звiтну дату немає; - валова балансова вартiсть будь-яких повнiстю 
амортизованих основних засобiв, якi ще використовуються Товариством складала 32364 тис. грн.; 
- основних засобiв, якi вибули з активного використання та не класифiкованi Товариством як 
утримуванi для продажу станом на 31.12.2017 вiдсутнi. 7.2. Нематерiальнi активи. В Звiтi про 
фiнансовий стан на 31.12.2017 р. Товариством наводиться iнформацiя про нематерiальнi активи, а 
саме: - в рядку 1001 наведена iнформацiя про валову балансову вартiсть нематерiальних активiв, 
яка склала 1274 тис. грн.; - в рядку 1002 наведена iнформацiя про накопичену амортизацiю 
нематерiальних активiв, яка склала 483 тис. грн.; - в рядку 1000 наведена iнформацiя про 
балансову вартiсть нематерiальних активiв, яка склала 791 тис. грн. (рядок 1001 – рядок 1002). В 
звiтному роцi та станом на 31.12.2017 р. в Товариствi облiковувались нематерiальнi активи, якi не 



є внутрiшньо генерованими, а придбанi ним за плату. Ускладi нематерiальних активiв 
облiковувались програмне забезпечення та лiцензiя. В звiтному роцi, так само, як i в попередньому 
звiтному роцi, Товариство обрало своєю облiковою полiтикою модель собiвартостi, що 
застосовується до всiх визначених класiв нематерiальних активiв. Модель собiвартостi передбачає, 
що пiсля визнання активом, об’єкт нематерiальних активiв облiковується за його собiвартiстю 
мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 
Для всiх нематерiальних активiв Товариством визначається строк корисної експлуатацiї. 
Нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї в облiку Товариства немає. 
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснювалась за прямолiнiйним методом. Суми нарахованої 
амортизацiї вiдносились Товариством до адмiнiстративних витрат та включенi до рядку 2130 
«Адмiнiстративнi витрати» Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд). Строки 
корисної експлуатацiї нематерiальних активiв Товариства наведенi в таблицi нижче. Клас Строк 
експлуатацiї, рокiв Iншi нематерiальнi активи 2 Iнформацiя про валову балансову вартiсть та суму 
накопиченої амортизацiї на початок та кiнець звiтного року, а також про узгодження балансової 
вартостi на початок i кiнець звiтного року, що вiдображає рух нематерiальних активiв, наведена в 
таблицi нижче. тис. грн. Показник Класи нематерiальних активiв Всього Iншi нематерiальнi 
активи Незавершенi капiтальнi вкладення в нематерiальнi активи Балансова вартiсть на 31.12.2016 
валова балансова вартiсть 373 373 накопичена амортизацiя 373 373 надiйшло за 2017 р. 1274 1274 
валова балансова вартiсть 1274 1274 нараховано амортизацiї 483 483 вибуло за 2017 р. валова 
балансова вартiсть 373 373 амортизацiя 373 373 Балансова вартiсть на 31.12.2017 791 791 валова 
балансова вартiсть 1274 1274 накопичена амортизацiя 483 483 В звiтному роцi в Товариствi не 
вiдбувалось вибуття нематерiальних активiв. Нематерiальних активiв класифiкованих як 
утримуванi для продажу чи включених до лiквiдацiйної групи Товариство також немає. В звiтному 
роцi в Товариствi не вiдбувалось змiн у складi i вартостi нематерiальних активiв, що стали 
наслiдками: - придбання в результатi об’єднань бiзнесу; - збiльшення або зменшення, якi виникли 
у результатi переоцiнок; - збiльшення або зменшення у результатi збиткiв вiд зменшення 
корисностi, визнаних або сторнованих в iншому сукупному доходi; - збиткiв вiд зменшення 
корисностi, що визнанi в прибутку чи збитку; - збиткiв вiд зменшення корисностi, що сторнованi в 
прибутку чи збитку. Протягом звiтного року та станом на 31.12.2017 р. кориснiсть нематерiальних 
активiв в Товариствi не переглядалась у бiк її зменшення, оскiльки Товариство не бачило пiдстав, 
як внутрiшнiх, так i зовнiшних, для такого перегляду. В звiтному перiодi в Товариствi не 
вiдбувалось змiн в облiкових оцiнках нематерiальних активiв, якi впливають у поточному перiодi 
або очiкується, що впливатимуть у подальших перiодах (перегляд оцiнки строку корисної 
експлуатацiї нематерiальних активiв, перегляд методiв амортизацiї, перегляд лiквiдацiйної 
вартостi). Товариство в звiтному роцi та станом на 31.12.2017 р. не видiляє серед облiковуваних 
нематерiальних активiв будь-якого нематерiального активу, суттєвого для фiнансової звiтностi. 
Також Товариство не має нематерiальних активiв з обмеженим правом володiння та 
нематерiальних активiв, заставлених як забезпечення зобов’язань. Станом на 31.12.2017 р. сума 
контрактних зобов’язань Товариства, пов’язаних iз придбанням нематерiальних активiв вiдсутня. 
7.3. Довгостроковi фiнансовi активи. Впродовж звiтного року, а також станом на 31.12.2017 р., в 
Товариствi у складi фiнансових активiв не облiковувались довгостроковi фiнансовi активи, такi як: 
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, довгострокова дебiторська заборгованiсть. Операцiй зi 
згаданими довгостроковими фiнансовими активами в звiтному роцi Товариство не проводило. 

Продовження тексту приміток 

7.4. Запаси. В Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2017 р. Товариством наводиться iнформацiя про 
запаси, а саме в рядку 1100 наведена iнформацiя про загальну вартiсть запасiв Товариства, яка 
склала 107086 тис. грн., в тому числi: - в рядку 1101 наведена iнформацiя про виробничi запаси, 
якi склали 81036 тис. грн.; - в рядку 1102 наведена iнформацiя про незавершене виробництво, яке 
склало 2923 тис. грн.; - в рядку 1103 наведена iнформацiя про готову продукцiю, яка склала 23007 
тис. грн.; - в рядку 1104 наведена iнформацiя про товари, якi склали 120 тис. грн. За облiковою 
полiтикою, прийнятою в Товариствi для оцiнки запасiв, запаси оцiнюються за меншою з таких 
двох величин: за собiвартiстю чи за чистою вартiстю реалiзацiї. Запаси, оцiненi за собiвартiстю, 



включають всi витрати, залежно вiд виду запасiв: - витрати на придбання; - витрати на переробку; 
- iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та 
приведення їх у теперiшнiй стан. За чистою вартiстю реалiзацiї запаси визначаються у разi, коли 
собiвартiсть запасiв не може бути вiдшкодована, якщо цi запаси пошкодженi, якщо вони повнiстю 
або частково застарiли або цiна їх продажу знизилася. Собiвартiсть запасiв не може також бути 
вiдшкодована, якщо зросли попередньо оцiненi витрати на завершення виробництва або 
попередньо оцiненi витрати на збут. При списаннi запасiв Товариство користується методом 
розрахунку собiвартостi пiд назвою «формула iдентифiкованої собiвартостi». Загальна 
класифiкацiя запасiв, яка прийнята в Товариствi для цiлей фiнансової звiтностi, роздiляє їх на: а) 
виробничi запаси, до яких вiдносяться в тому числi: - сировина i матерiали (разом з транспортно-
заготiвельними витратами); - паливо; - тара i тарнi матерiали; - запаснi частини; - iншi матерiали; - 
МШП; б) незавершене виробництво; в) готову продукцiю; г) товари. Загальна балансова вартiсть 
запасiв, балансова вартiсть згiдно з класифiкацiями, прийнятними в Товариствi, а також iнша 
iнформацiя про запаси наводиться в таблицi нижче. тис. грн. Запаси за класифi-кацiєю Загальна 
балансова вартiсть запасiв станом на 31.12.2016 Надiйшло запасiв у звiтному роцi всього Вибуло 
запасiв у звiтному роцi (визнанi як витрати) Загальна балансова вартiсть станом на 31.12.2017 
Оцiнених за собiвартiстю Оцiнених за чистою вартiстю реалiзацiї Оцiнених за собiвартiстю 
Оцiнених за чистою вартiстю реалiзацiї Виробничi запаси 76101 1961593 1956658 81036 Незавер-
шене виробни-цтво 2160 1920467 1919704 2923 Готова продукцiя 13388 1009678 1000059 23007 
Товари 85 1609 1574 120 Разом запасiв 91734 4893347 4877995 107086 Серед запасiв, якi надiйшли 
до Товариства у звiтному роцi, не було таких, що були оцiненi за чистою вартiстю реалiзацiї, а 
були лише запаси, оцiненi за собiвартiстю. В звiтному перiодi Товариство не проводило уцiнок чи 
дооцiнок балансової вартостi запасiв. Запасiв, переданих пiд заставу для гарантiї зобов’язань, 
впродовж звiтного року, а також станом на 31.12.2017 р., в Товариствi не облiковувалось. Суми 
запасiв, що вибули у звiтному роцi (визнанi як витрати), вiдображенi в рядках Звiту про фiнансовi 
результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2017 рiк, в тому числi: - в рядку 2050 «Собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)» в сумi 1377041 тис. грн.; - в рядку 2130 
«Адмiнiстративнi витрати» в сумi 2971 тис. грн.; - в рядку 2150 «Витрати на збут» в сумi 76 тис. 
грн.; - в рядку 2180 «Iншi операцiйнi витрати» в сумi 266714 тис. грн.; а також вiдображенi в рядку 
2500 «Матерiальнi витрати» в сумi 1281657 тис. грн. Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 
сукупний дохiд) за 2017 рiк. 7.5. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, 
послуги. До дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, яка наведена в 
рядку 1125 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., включена поточна 
дебiторська заборгованiсть покупцiв та замовникiв перед Товариством за реалiзовану ним 
продукцiю, вiдвантаженi товари, виконанi роботи та наданi послуги на суму 275981 тис. грн. Дана 
дебiторська заборгованiсть є торговельною дебiторською заборгованiстю, яка вiдноситься 
Товариством до поточних фiнансових активiв. Торговельна дебiторська заборгованiсть 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за чистою вартiстю реалiзацiї без зазначення 
первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. Така оцiнка не є згортанням у фiнансовiй 
звiтностi. У складi даної дебiторської заборгованостi Товариство видiляє: - дебiторську 
заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними покупцями на суму 277280 тис. грн.; - дебiторську 
заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними покупцями сумнiвну на суму 21705 тис. грн.; - 
резерв сумнiвних боргiв 23004 тис. грн. Дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, 
послуги пов’язаних осiб перед Товариством в фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 
31.12.2017 р. не облiковується. Товариство зазначає, що є об’єктивне свiдчення того, що 
кориснiсть згаданих поточних фiнансових активiв може зменшитись в майбутньому внаслiдок 
порушення контрактних зобов’язань з боку покупцiв та замовникiв, що, в свою чергу, може 
спричинити збитки вiд зменшення корисностi згаданої дебiторської заборгованостi. Однак, в 
звiтному роцi Товариство не визнає збиткiв вiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi, 
оскiльки, як очiкується, такi збитки можуть бути наслiдком майбутнiх подiй. Суми, якi можуть 
знадобитися для покриття майбутнiх збиткiв, вiдображаються Товариством у складi витрат 
поточного перiоду (витрат минулих звiтних перiодiв) у виглядi резерву сумнiвних боргiв, що 
представляє собою «контрактивнi» резерви, якi створюються (створенi) пiд знецiнення вже 



iснуючої дебiторської заборгованостi. Рух резерву сумнiвних боргiв Товариства в звiтному роцi 
наведений в таблицi нижче. тис. грн. Залишок резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2016 
Використано резерву сумнiвних боргiв для погашення дебiторської заборгованостi в звiтному роцi 
Нараховано резерву сумнiвних боргiв в звiтному роцi (визнано витратами поточного звiтного 
року) Залишок резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2017 23004 23004 Отже, дебiторська 
заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, яка наведена в рядку 1125 Звiту про 
фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним роком, має 
наступний вигляд. тис. грн. Склад дебiторської заборгованостi Залишок станом на 31.12.2016 р. 
Залишок станом на 31.12.2017 р. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними 
покупцями 234830 277279 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними покупцями 
сумнiвна 21043 21705 Резерв сумнiвних боргiв 23004 23004 Всього дебiторська заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги 232869 275981 В iнформацiї про дебiторську заборгованiсть за 
продукцiю, товари, роботи, послуги Товариство наводить данi про середньорiчну оборотнiсть 
дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, яка характеризується 
показником перiод оборотностi дебiторської заборгованостi, що показує середнє число днiв, 
необхiдне для стягнення дебiторської заборгованостi. В 2017 роцi середнє число днiв, необхiдне 
для стягнення дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, дорiвнює 71 
день. 7.6. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками. До дебiторської заборгованостi за 
розрахунками, яка наведена в рядках 1130, 1135, 1136 Звiту про фiнансовий стан Товариства 
станом на 31.12.2017 р., включена дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими 
авансами на суму 53540 тис. грн. (рядок 1130, за розрахунками з бюджетом на суму 39748 тис. грн. 
(рядок 1135). Дана дебiторська заборгованiсть є поточною дебiторською заборгованiстю, яка 
вiдноситься Товариством до поточних фiнансових активiв. Поточна дебiторська заборгованiсть 
повинна вiдображатись у фiнансовiй звiтностi Товариства за чистою вартiстю реалiзацiї без 
зазначення первiсної вартостi та суми резерву сумнiвних боргiв. Така оцiнка не є згортанням у 
фiнансовiй звiтностi. Товариство вважає, що для даної дебiторської заборгованостi в звiтному роцi 
немає об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть цих поточних фiнансових активiв може 
зменшитись в майбутньому та спричинити збитки вiд зменшення корисностi, i тому Товариство 
вважає, що йому не знадоблятьтся суми, якi можуть покрити майбутнi збиткi з-за їх вiдсутностi. В 
звiтному роцi не передбачено нарахування резерву сумнiвних боргiв щодо згаданої дебiторської 
заборгованостi Дебiторської заборгованостi за розрахунками пов’язаних осiб перед Товариством в 
фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 р. не облiковується. Отже, дебiторська 
заборгованость за розрахунками, станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним 
роком, має наступний вигляд. тис. грн. Склад дебiторської заборгованостi Залишок станом на 
31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за 
виданими авансами 53540 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 13707 39748 
Всього дебiторська заборгованость за розрахунками 13707 93288 У складi дебiторської 
заборгованостi за розрахунками станом на 31.12.2017 р. Товариство не видiляє дебiторської 
заборгованостi, яка є повнiстю або частково сумнiвною. 7.7. Поточнi фiнансовi активи. Поточнi 
фiнансовi активи представленi у Звiтi про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р. 
наступними фiнансовими активами: - iншою поточною дебiторською заборгованiстю в сумi 31060 
тис. грн. (рядок 1155); - грошима та їх еквiвалентами в сумi 60173 тис. грн. (рядок 1165); - iншими 
оборотними активами в сумi 17867 тис. грн. (рядок 1190). Зазначенi поточнi активи класифiкованi 
Товариством як поточнi фiнансовi активи, оскiльки вони вiдповiдають критерiям визнання, 
наведеним в МСФЗ. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi в сумi 31060 тис. грн. 
Товариство видiляє, в тому числi: - дебiторську заборгованiсть за розрахунками з iншими 
дебiторами в сумi 2095 тис. грн.; - дебiторську заборгованiсть за розрахунками за iншими 
кредиторами в сумi 40023 тис. грн. - дебiторську заборгованiсть за розрахунками з державними 
цiльовими фондами в сумi 2349 тис. грн. - резерв сумнiвних боргiв в сумi 13407 тис.грн. Дана 
дебiторська заборгованiсть є поточною дебiторською заборгованiстю, яка вiдноситься 
Товариством до поточних фiнансових активiв. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, яка 
наведена в рядку 1155 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi 
з попереднiм звiтним роком, має наступний вигляд. тис. грн. Склад дебiторської заборгованостi 



Залишок станом на 31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Iнша поточна дебiторська 
заборгованiсть 93203 31060 У складi даної дебiторської заборгованостi за розрахунками станом на 
31.12.2017 р. Товариство не видiляє дебiторської заборгованостi, яка є повнiстю або частково 
сумнiвною, чи є простроченою. У складi iншої поточної дебiторської заборгованостi, а саме у 
складi дебiторської заборгованостi за розрахунками з iншими дебiторам станом на 31.12.2017 р., 
не облiковується заборгованiсть з пов’язаними особами. У складi грошей та їх еквiвалентiв в сумi 
60171 тис. грн. Товариство видiляє, в тому числi: - грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi в 
сумi 706 тис. грн.; - грошовi кошти на поточних рахунках в установах банкiв в сумi 59467 тис. грн. 
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв, якi вважаються Товариством 
поточними фiнансовими активами, здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 
номiнальнiй вартостi. Грошi та їх еквiвалентiв, якi наведенi в рядку 1165 Звiту про фiнансовий 
стан Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним роком, мають 
наступний вигляд. тис. грн. Склад грошей та їх еквiвалентiв Залишок станом на 31.12.2016 р. 
Залишок станом на 31.12.2017 р. Грошовi кошти в касi в нацiональнiй валютi 684 706 Грошовi 
кошти на поточних рахунках в установах банкiв 75043 59467 Всього грошi та їх еквiваленти 75728 
60171 У складi iнших оборотних активiв в сумi 17867 тис. грн. Товариство видiляє, в тому числi: - 
розрахунки за податками (за податковими зобов’язаннями) в сумi 13186 тис. грн.; - розрахунки за 
податками (за податковим кредитом) в сумi 4681 тис. грн.; Данi iншi оборотнi активи вiдносяться 
Товариством до поточних фiнансових активiв та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi просто за 
вартiстю погашення без резерву, тобто їх справедлива вартiсть дорiвнює вартостi погашення. Iншi 
оборотнi активи, якi наведенi в рядку 1190 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 
31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним роком, мають наступний вигляд. тис. грн. Склад 
iнших оборотних активiв Залишок станом на 31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Iншi 
оборотнi активи 31801 17867 У складi iнших оборотних активiв станом на 31.12.2017 р. 
Товариство не видiляє дебiторської заборгованостi, яка є повнiстю або частково сумнiвною, чи є 
простроченою. В звiтному роцi та станом на 31.12.2017 р. у фiнансовiй звiтностi Товариства не 
облiковувались поточнi фiнансовi активи, що оцiнювались за справедливою вартiстю з 
вiдображенням результатiв переоцiнки у прибутку або збитку. В звiтному роцi та станом на 
31.12.2017 р. у фiнансовiй звiтностi Товариства не облiковувались поточнi фiнансовi активи, що 
знаходяться у заставi як забезпечення зобов’язань або умовних зобов’язань. 7.8. Акцiонерний 
капiтал. В Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2017 р. Товариством наводиться iнформацiя про 
такий клас акцiонерного капiталу, як зареєстрований (пайовий) капiтал, що вiдображений в рядку 
1400 загальною сумою 4583 тис. грн. На 31.12.2017 р. затверджений (заявлений) i повнiстю 
сплачений статутний капiтал становить 4582814 (чотири мiльйони п’ятсот вiсiмдесят двi тисячi 
вiсiмсот чотирнадцять) гривень, в кiлькостi 18 331 256 штук простих iменних акцiй номiнальною 
вартiстю 0,25 грн. кожна. Балансова вартiсть статутного капiталу не вiдрiзняється вiд розмiру 
статутного (зареєстрованого) капiталу, оцiненого за номiнальною вартiстю i складає 4 583 тис. 
грн. За 2017 рiк розмiр акцiонерного капiталу не змiнювався. В Звiтi про фiнансовий стан на 
31.12.2017 р. Товариством в рядку 1410 наводиться iнформацiя про додатковий капiтал, який 
складає 45534 тис. грн. Руху додаткового капiталу в звiтному роцi в Товариствi не вiдбувалось. В 
Звiтi про фiнансовий стан на 31.12.2017 р. Товариством в рядку 1415 наводиться iнформацiя про 
резервний капiтал, який складає 13053 тис. грн. Резервний капiтал формується згiдно вимог ст. 19 
Закону України вiд 17.09.2008 р. №514-VI «Про акцiонернi товариства» та статуту Товариства i 
представляє собою накопиченi вiдрахування вiд частини чистого прибутку, якi призначаються для 
покриття збиткiв Товариства. Станом на 31.12.2017 р. резервний капiтал Товариства сформований 
повнiстю. В звiтному роцi, як i в попередньому роцi, Товариство не створювало капiтальнi 
резерви. 7.9. Довгостроковi кредити банкiв та iншi довгостроковi зобов’язання. В фiнансовiй 
звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 р., так само як i у фiнансовiй звiтностi станом на 
31.12.2016 р., не представленi догостроковi кредити банкiв з-за їх вiдсутностi у залишках 
фiнансових зобов’язань. В звiтному роцi, а також i в попередньому звiтному роцi, Товариство не 
проводило операцiй по залученню довгострокових кредитiв банкiв. В фiнансовiй звiтностi 
Товариства станом на 31.12.2017 р., так само як i у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 р., не 
представленi iншi довгостроковi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням 



результату переоцiнки як прибутку або збитку (як призначенi такими при їх первiсному визнаннi, 
так i тi, що призначаються такими пiсля первiсного визнання) з-за їх вiдсутностi у залишках 
фiнансових зобов’язань. В звiтному роцi, а також i в попередньому звiтному роцi, Товариство не 
проводило операцiй з такими фiнансовими зобов’язаннями. В Звiтi про фiнансовий стан на 
31.12.2017 р. Товариством наводиться iнформацiя про довгостроковi зобов’язання, а саме в рядку 
1515 наведена iнформацiя про iншi довгостроковi зобов’язання, що представляють собою 
довгостроковi зобов’язання за облiгацiями, якi склали 230000 тис. грн. Оскiльки зазначенi 
фiнансовi зобов’язання утримуються Товариством до їх погашення, то вони оцiнюються 
Товариством за амортизованою собiвартiстю. У складi iнших довгострокових зобов’язань, що 
представляють собою довгостроковi зобов’язання за облiгацiями, Товариство видiляє, в тому 
числi: - зобов’язання за облiгацiями серiї J на суму 30000 тис. грн.; - зобов’язання за облiгацiями 
серiї K на суму 30000 тис. грн.; - зобов’язання за облiгацiями серiї L на суму 30000 тис. грн.; - 
зобов’язання за облiгацiями серiї M на суму 40000 тис. грн.; - зобов’язання за облiгацiями серiї N 
на суму 40000 тис. грн.; - зобов’язання за облiгацiями серiї O на суму 30000 тис. грн.; - 
зобов’язання за облiгацiями серiї P на суму 30 000 тис. грн. Iнформацiя про згаданi облiгацiї 
Товариства (щодо кожного випуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв 
облiгацiй, органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва, виду облiгацiй, кiлькостi облiгацiй, 
номiнальної вартостi облiгацiї, загальної суми випуску, форми випуску, форми iснування наведена 
в таблицi нижче. Номер свiдоцтва Дата реєстрацiї ДКЦПФР чи НКЦПФР Форма випуску чи 
iснування Вид облiгацiй Серiя Номiнальна вартiсть облiгацiй, грн. Кiль-сть, шт. Загальна сума 
випуску, тис. грн. Процентна ставка для виплати вiдсоткового доходу, вiдсоткiв рiчних Дата 
погашення обдiгацiй 59/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Вiдсотковi, iменнi J 1000,00 30 000 30 
000,0 23,00% 28.02.2020 60/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Вiдсотковi, iменнi K 1000,00 30 000 
30 000,0 23,00% 28.02.2020 61/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Вiдсотковi, iменнi L 1000,00 30 
000 30 000,0 23,00% 30.08.2020 62/2/2014 23.04.2014 бездокументарна Вiдсотковi, iменнi M 
1000,00 40 000 40 000,0 23,00% 30.11.2020 06/2/2016 20.01.2016 бездокументарна Вiдсотковi, 
iменнi N 1000,00 40 000 40 000,0 23,00% 28.02.2021 74/2/2016 06.07.2016 бездокументарна 
Вiдсотковi, iменнi O 1000,00 30 000 30 000,0 23,00% 01.10.2021 75/2/2016 06.07.2016 
бездокументарна Вiдсотковi, iменнi P 1000,00 30 000 30 000,0 23,00% 31.12.2022 На фондових 
бiржах облiгацiї не продавалися i не продаються та не включенi до лiстингу. Рейтингова оцiнка 
випуску облiгацiй не проводилась. Нарахування та виплата вiдсоткового доходу по облiгацiям, а 
також їх погашення здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi Порядок погашення 
облiгацiй (дати початку i закiнчення погашення), порядок виплати вiдсоткового доходу за 
облiгацiями (дати початку i закiнчення виплати доходу) зазначенi в проспектах емiсiї. Згiдно 
даних проспектiв емiсiї, серед осiб, що були визначенi як учасники приватного розмiщення при 
первiсному продажу облiгацiй, не значаться пов’язанi з Товариством особи. 7.10. Короткостроковi 
кредити банкiв. В фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 р., так само як i у 
фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 р., не представленi короткостроковi кредити банкiв з-за 
їх вiдсутностi у залишках фiнансових зобов’язань. В звiтному роцi, а також i в попередньому 
звiтному роцi, Товариство не проводило операцiй по залученню короткострокових кредитiв 
банкiв. 7.11. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. До кредиторської 
заборгованостi за товари, роботи, послуги, яка наведена в рядку 1615 Звiту про фiнансовий стан 
Товариства станом на 31.12.2017 р., включена поточна кредиторська заборгованiсть Товариства 
перед постачальниками за поставленi ними товари, виконанi роботи, наданi послуги на суму 
107340 тис. грн. Дана кредиторська заборгованiсть є торговельною кредиторською 
заборгованiстю, яка вiдноситься Товариством до поточних фiнансових зобов’язань. Торговельна 
кредиторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за 
вартiстю її погашення (тобто такi фiнансовi зобов’язання вiдображаються за недисконтованою 
сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, що, як очiкується, буде сплачена для погашення 
зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi або виходячи з умов договору при звичайному розвитку 
подiй). У складi даної кредиторської заборгованостi Товариство видiляє: - кредиторську 
заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними постачальниками на суму 107340 тис. грн. 
Кредиторської заборгованостi Товариства за товари, роботи, послуги перед пов’язаними особами в 



фiнансовiй звiтностi Товариства станом на 31.12.2017 р. не облiковується. Отже, кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги, яка наведена в рядку 1615 Звiту про фiнансовий стан 
Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним роком, має наступний 
вигляд. тис. грн. Склад кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги Залишок станом 
на 31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з 
вiтчизняними постачальниками 92095 107340 В звiтному роцi та станом на 31.12.2017 р. у 
фiнансовiй звiтностi Товариства визнавався дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 
розмiрi 3504 тис.грн. списання кредиторської заборгованостi перед пов’язаними сторонами в 
звiтному роцi не здiйснювалось. Середньорiчна оборотнiсть кредиторської заборгованостi за 
товари, роботи, послуги, яка характеризується показником оборотностi кредиторської 
заборгованостi за вiдповiдний перiод (рiк), показує кiлькiсть оборотiв, якi здiйснила дана 
кредиторська заборгованiсть протягом року. Кiлькiсть оборотiв, якi здiйснила кредиторська 
заборгованiсть за товари, роботи, послуги протягом 2017 року, дорiвнює 24 обороти. 7.12. 
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками. Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється i 
вiдображається у фiнансовiй звiтностi Товариства за вартiстю її погашення (тобто такi фiнансовi 
зобов’язання вiдображаються за недисконтованою сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, 
що, як очiкується, буде сплачена для погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi або 
виходячи з умов договору при звичайному розвитку подiй). У складi даної кредиторської 
заборгованостi Товариство станом на 31.12.2017 р. видiляє: - кредиторську заборгованiсть за 
розрахунками з бюджетом (за податками) на суму 3930 тис. грн.; - кредиторську заборгованiсть за 
розрахунками зi страхування на суму 1636 тис. грн.; - кредиторську заборгованiсть за 
розрахунками з оплати працi на суму 10790 тис. грн.; - кредиторську заборгованiсть за 
розрахунками за одержаними авансами на суму 1038283 тис. грн., в тому числi: кредиторську 
заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами вiд покупцiв на суму 64787 тис. грн.; 
кредиторську заборгованiсть за розрахунками з вiтчизняними покупцями на суму 973496 тис. грн.; 
Дана кредиторська заборгованiсть є поточною кредиторською заборгованiстю, яка вiдноситься 
Товариством до поточних фiнансових зобов’язань. Кредиторської заборгованостi за розрахунками 
Товариства з пов’язаними особами в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р. не 
облiковується. Отже, кредиторська заборгованость за розрахунками, яка наведена в рядках 1620, 
1625, 1630, 1635, 1645 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi 
з попереднiм звiтним роком, має наступний вигляд. тис. грн. Склад кредиторської заборгованостi 
за розрахунками Залишок станом на 31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Кредиторська 
заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2596 3930 Кредиторська заборгованiсть за 
розрахунками зi страхування 1121 1636 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати 
працi 7434 10790 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами 460649 
1038283 Всього кредиторська заборгованость за розрахунками 471800 1054639 В звiтному роцi та 
станом на 31.12.2017 р. у фiнансовiй звiтностi Товариства визначено дохiд вiд списання 
кредиторської заборгованостi за розрахунками, в сумi 3504 тис.грн. 7.13. Поточнi забезпечення. До 
поточних забезпечень, якi наведенi в рядку 1660 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 
31.12.2017 р., включенi поточнi забезпечення виплат вiдпусток працiвникам Товариства на суму 
12142 тис. грн. Данi поточнi забезпечення є одним iз видiв поточних фiнансових зобов’язань, а 
саме юридичних зобов’язань, тобто зобов’язань, що виникають внаслiдок законодавства або iнших 
дiй закону – Закону України вiд 15.11.1996 р. №504/96-ВР «Про вiдпустки». Також данi поточнi 
забезпечення вiдносяться до теперiшнiх зобов’язань, що пiдлягають визнанню у фiнансовiй 
звiтностi. Характерними ознаками визнання цих забезпечень э: теперiшнє юридичне зобов’язання; 
та iснування ймовiрностi, що для погашення зобов’язання потрiбно щорiчне вибуття ресурсiв, що 
втiлюють економiчнi вигоди -вiдпустки надаються зi збереженням на їх перiод заробiтної плати 
(ст. 74 КЗпП), а сума зобов’язань може бути достовiрно оцiнена. Вартiсть поточних забезпечень, 
якi наведенi в Звiтi про фiнансовий стан Товариства, на початок та кiнець звiтного 2017 року, має 
наступнi значення. тис. грн. Вид поточних забезпечень Вартiсть поточних забезпечень станом на 
31.12.2016 р. Вартiсть поточних забезпечень сстаном на 31.12.2017 р. Поточнi забезпечення виплат 
вiдпусток працiвникам 8204 12142 Протягом звiтного 2017 року в Товариствi не створювались 
iншi додатковi забезпечення, а лише були збiльшенi вже згаданi поточнi забезпечення виплат 



вiдпусток працiвникам на суму 18835. В звiтному 2017 роцi використанi суми (тобто, витраченi за 
рахунок поточних забезпечень виплат вiдпусток працiвникам) склали 14897 тис. грн. 7.14. Iншi 
поточнi зобов’язання. До iнших поточних зобов’язань в сумi 95576 тис. грн., якi наведенi в рядку 
1690 Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., включенi суми податкового 
кредиту по ПДВ, нa якi Товариство набуло право змeншити свої податковi зобов’язання по ПДВ, i 
представляють собою ПДВ з сум передплат, здiйснених Товариством постачальникам товарiв, 
робiт, послуг станом на 31.12.2017 р. в сумi 9865 та розрахунки з iншими кредиторами в сумi 
85711 тис.грн. Данi iншi поточнi зобов’язання оцiнюється i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi 
Товариства за вартiстю їх погашення. Отже, iншi поточнi зобов’язання, якi наведенi в рядку 1690 
Звiту про фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2017 р., у порiвняннi з попереднiм звiтним 
роком, мають наступний вигляд. тис. грн. Склад iнших поточних зобов’язань Залишок станом на 
31.12.2016 р. Залишок станом на 31.12.2017 р. Податковий кредит з ПДВ 10225 9865 Розрахунки з 
iншими кредиторами 43798 85711 Всього iншi поточнi забов’язання 54023 95576 7.15. Дохiд вiд 
реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Стисло про облiкову полiтику, прийнятну для визнання 
доходу. Визначення доходу включає дохiд вiд звичайної дiяльностi i прибуток вiд iнших операцiй. 
Доходи виникають пiд час звичайної дiяльностi Товариства. Прибуток вiд iнших операцiй 
вiдображає iншi статтi, якi вiдповiдають визначенню доходу, i може виникати або не виникати в 
ходi звичайної дiяльностi Товариства. Прибуток вiд iнших операцiй означає збiльшення 
економiчних вигiд, а отже, своєю суттю не вiдрiзняється вiд доходу, тому його не розглядають як 
окремий елемент. Тобто дохiд – це надходження активiв в ходi звичайної господарської дiяльностi 
Товариства. Товариство як продавець визнає доходи, вiдображаючи передачу законтрактованої 
продукцiї чи товарiв або послуг покупцю в сумi, що вiдображає вiдшкодування, яке продавець 
розраховує отримати в обмiн на цю продукцiю, цi товари або послуги. Актив передається, коли 
(або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Методи, прийнятнi для 
встановлення ступеню завершеностi операцiй по наданню послуг. Дохiд щодо послуг визнається, 
тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до Товариства економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. 
Якщо результат операцiї, яка передбачає надання послуг, може бути попередньо оцiнений 
достовiрно, дохiд, пов’язаний з операцiєю, визнається шляхом посилання на той етап завершеностi 
операцiї, який iснує на кiнець звiтного перiоду. Визнання доходу шляхом посилання на ступiнь 
завершеностi операцiї називається методом вiдсотка завершеностi. Згiдно з цим методом, дохiд вiд 
надання послуг визнається Товариством в тих облiкових перiодах, в яких надаються послуги. Для 
оцiнки ступiня завершеностi операцiї Товариство використовує метод (який за даними Товариства 
достовiрно вимiрює наданi послуги) огляду (вивчення) виконаної роботи (наданих послуг). Iншi 
методи, такi як: метод визначення вiдсотку до загального обсягу послуг, якi мають бути наданi; 
або метод визначення питомої ваги витрат, понесених до певної дати, в загальнiй сумi попередньо 
оцiнених витрат операцiї, в Товариствi не використовуються. Сума кожної вагомої категорiї 
доходу вiд реалiзацiї. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, якi наведенi в рядку 
2000 Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в сумi 1372162 тис. грн., включають в себе 
наступнi суттєвi категорiї доходу, що представленi нижче. тис. грн. Суттєвi категорiї доходу вiд 
реалiзацiї 2016 рiк 2017 рiк Доходи вiд реалiзацiї бетону та залiзобетону 774985 1103130 Дохiд вiд 
використання бетононасосу 1769 2329 Дохiд вiд реалiзацiї ФЕМ 29629 48752 Доходи вiд реалiзацiї 
робiт i послуг 98466 217173 Доходи вiд реалiзацiї товарiв 625 778 Всього чистий дохiд вiд 
реалiзацiї 905474 1372162 В кожнiй суттєвiй категорiї доходу в звiтному роцi не було доходiв, якi 
б виникали вiд обмiну товарiв або послуг (з отриманням негрошової виручки). 7.16. Собiвартiсть 
реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг. Собiвартiсть реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, 
послуг, яка наведена в рядку 2050 Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в сумi 1154886 
тис. грн., включає в себе наступнi витрати, що представленi нижче. тис. грн. Витрати, що включенi 
до собiвартостi реалiзацiї 2016 рiк 2017 рiк Сировина та матерiали 677114 961447 Заробiтна плата 
та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування 42748 52281 Амортизацiйнi витрати 8571 
9404 Загальновиробничi витрати 73474 120515 Iншi витрати 5969 11239 Всього собiвартiсть 
реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг 807876 1154886 7.17. Iншi операцiйнi доходи. Iншi 
операцiйнi доходи, якi наведенi в рядку 2120 Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в 
сумi 451355 тис. грн., включають в себе наступнi категорiї доходу, що представленi нижче. тис. 



грн. Категорiї доходiв, що увiйшли до iнших операцiйних доходiв 2016 рiк 2017 рiк Доходи вiд 
реалiзацiї оборотних активiв 193800 273712 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 862 23975 Дохiд 
вiд операцiйної курсової рiзницi 514 393 Отриманi штрафи, пенi, неустойки 14 234 Дохiд вiд 
списання кредиторської заборгованостi 452 3504 Доходи вiд iншої реалiзацiї 104834 149537 
Всього iншi операцiйнi доходи 300476 451355 В даних категорiях доходу в звiтному роцi не було 
доходiв, якi б виникали вiд обмiну оборотних активi або послуг (з отриманням негрошової 
виручки). 7.18. Витрати, що не включаються до собiвартостi реалiзацiї. 7.18.1. Адмiнiстративнi 
витрати. Адмiнiстративнi витрати, якi наведенi в рядку 2130 Звiту про сукупний дохiд Товариства 
за 2017 рiк в сумi 70402 тис. грн., включають в себе наступнi витрати, що представленi нижче. тис. 
грн. Витрати, що включенi до адмiнiстративних витрат 2016 рiк 2017 рiк Матерiальнi витрати 3310 
2920 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування 40437 61303 
Амортизацiйнi витрати 1465 1429 Iншi витрати 10290 4750 Всього адмiнiстративнi витрати 55502 
70402 7.18.2. Витрати та збут. Витрати на збут, якi наведенi в рядку 2150 Звiту про сукупний дохiд 
Товариства за 2017 рiк в сумi 331330 тис. грн., включають в себе наступнi витрати, що 
представленi нижче. тис. грн. Витрати, що включенi до витрат на збут 2016 рiк 2017 рiк 
Матерiальнi витрати 68 79 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв соцiального 
страхування 1960 2339 Амортизацiйнi витрати Iншi витрати 151891 328912 Всього витрат на збут 
153919 331330 7.18.3. Iншi операцiйнi витрати. Iншi операцiйнi витрати, якi наведенi в рядку 2180 
Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в сумi 239465 тис. грн., включають в себе 
наступнi витрати, що представленi нижче. тис. грн. Витрати, що включенi до витрат на збут 2016 
рiк 2017 рiк Матерiальнi витрати 171046 211672 Заробiтна плата та вiдповiднi внески до фондiв 
соцiального страхування 386 421 Амортизацiйнi витрати Iншi витрати 12377 27372 Всього витрат 
на збут 183809 239465 7.19. Iншi фiнансовi доходи. Iншi фiнансовi доходи, якi наведенi в рядку 
2220 Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в сумi 2073 тис. грн., включають в себе 
наступнi категорiї доходу, що представленi нижче. тис. грн. Категорiї доходiв, що увiйшли до 
iнших фiнансових доходiв 2016 рiк 2017 рiк Доходи вiд отриманих процентiв 5518 2073 Iншi 
фiнансовi доходи Всього iншi фiнансовi доходи 5518 192 Представленi фiнансовi доходи 
Товариства в звiтному роцi не пов’язанi iз позиковим капiталом. 7.20. Витрати з податку на 
прибуток. Порядок нарахування податку на прибуток та його ставка регламентованi Податковим 
кодексом України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. Так, вiдповiдно до п.136.1 ст.136 Податкового 
кодексу України, базова (основна) ставка податку на прибуток в 2017 роцi становить 18%. Змiн 
ставок оподаткування податком на прибуток, що їх слiд було застосовувати Товариству в 2017 
роцi, порiвняно з попереднiм звiтним 2016 роком, не вiбвалось. В результатi цього, сум 
вiдстрочених податкових витрат (доходу), що вiдносяться до змiни ставок оподаткування або 
введення нових податкiв, в звiтному 2017 роцi у Товариства не виникало. Протягом звiтного 2017 
року, як i протягом звiтного попереднього 2016 року, в Звiтi про фiнансовий стан Товариства 
вiдстроченi податковi активи та зобов’язання (залишки на початок i кiнець звiтних перiодiв по 
рядках 1045 та 1500) не облiковувались. Витрати з податку на прибуток, що наведенi в рядку 2300 
Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк в сумi 5311 тис. грн., представляють собою 
поточний податок на прибуток. Витрати з поточного податку на прибуток за 2016 рiк склали 2012 
тис.грн. 7.21. Чистий фiнансовий результат. Чистий фiнансовий результат, що наведений в рядку 
2350 Звiту про сукупний дохiд Товариства за 2017 рiк, представляє собою прибуток в сумi 24196 
тис. грн. Також значення цього чистого фiнансового результату зазначено Товариством в Звiтi про 
змiни в капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2017 рiк в рядках 4100 та 4295. 7.22. Прибуток на 
акцiю вiд триваючої дiяльностi. Керуючись вимогами МСБО, Товариство розкриває iнформацiю 
щодо прибутку на акцiї, яка наводиться нижче. Iнформацiю щодо прибутку на акцiї 2016 рiк 2017 
рiк Прибуток, що припадає на власникiв звичайних акцiй, тис. грн. 8350 24196 Середньозважена 
кiлькiсть звичайних акцiй, що знаходилися в обiгу протягом перiоду, шт. 18 331 256 18 331 256 
Базисний прибуток на акцiю за звiтний рiк, що припадає на власникiв звичайних акцiй, грн. 0.4555 
1.1320 Розбавлений прибуток на акцiю за звiтний рiк, що припадає на власникiв звичайних акцiй, 
тис. грн. 0.4555 1.1320 Iнша доречна iнформацiя щодо прибутковостi акцiй Товариства наведена в 
Звiтi про сукупний дохiд за 2017 рiк. 8. Розкриття iншої iнформацiї. 8.1. Цiлi, полiтика та процеси 
в областi управлiння капiталом. Мета управлiння капiталом. Метою управлiння капiталом є 



пiдтримання оптимальної структури капiталу для забезпечення безперервної дiяльностi 
Товариства, максимiзацiя ринкової вартостi Товариства, його прибутковостi, за рахунок чого 
забезпечується максимiзацiя добробуту власникiв пiдприємства в поточному i перспективному 
перiодах. Оптимiзацiї структури капiталу розпочинається iз здiйснення фiнансового аналiзу. 
Iнтегральний фiнансовий аналiз дозволяє отримати найбiльш поглиблену оцiнку умов формування 
окремих фiнансових показникiв Розрахунок показникiв управлiння капiталом. Коефiцiенти Станом 
на 31.12.2016 р. Станом на 31.12.2017 Динамiка Норматив Показник рентабельностi власного 
капiталу 0,054 0,136 збiльшується >0,1 Коефiцiент фiнансової автономiї (незалежностi) 0,152 0,106 
зменшується >0,5 Коефiцiент фiнансової залежностi 6,598 9,460 збiльшується <=0,5 Коефiцiент 
маневреностi власного капiталу -0,528 -3,798 зменшується >1 Коефiцiєнт покриття основних 
засобiв 3,082 6,158 збiльшується <=0,5 Висновки щодо показникiв управлiння капiталом та 
пояснення їх коливань. Показник рентабельностi власного капiталу вказує, що на 1 грн. власного 
капiталу, отримано 0,136 грн. чистого прибутку в 2017 роцi. Показник в межах нормативного 
значення. Коефiцiєнт фiнансової автономiї складає 0,106 та свiдчить про iснування деякої 
залежностi пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування i показує, що власний капiтал 
товариства складає 10,6 % по вiдношенню до джерел коштiв станом на 31.12.2017 р. Коефiцiєнт 
фiнансового ризику (покриття) показує, що на кожну одиницю власних коштiв припадає 9,460 
одиниць залучених коштiв в 2017 р. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу складає -3,798 i 
показує, що весь власний капiтал капiталiзовано. Для фiнансування поточної дiяльностi, тобто 
поповнення оборотних засобiв вiдбувається за рахунок залучених коштiв. Коефiцiєнт покриття 
основних засобiв показує, основнi засоби станом на 31.12.2017 р. бiльшою частиною 
профiнансовано за рахунок залучених коштiв. Коефiцiєнт короткострокової заборгованостi станом 
на 31.12.2017 р. складає 7,096 i це означає залежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх джерел 
фiнансування. Структура капiталу Товариства не є оптимальною i визначає подальшi напрямки 
роботи пiдприємства для вирiшення питання оптимiзацiї структури свого капiталу. 8.2. Розкриття 
операцiй з пов'язаними сторонами. Для розкриття iнформацiї в даних примiтках, пiд пов’язаними 
сторонамии Товариство розумiє фiзичну/нi особу/и або суб’єкт/ти господарювання, що зв’язанi 
Товариством. Пов’язаними сторонами по вiдношенню до Товариства є: - юридична особа, 
акцiонер ТОВ «Бау-Капiтал» (01011, м.Київ Панаса Мирного,4; код ЄДРПОУ 35142753), яке 
володiє 91,119% акцiями Товариства; - фiзичнi особи, що є членами провiдного управлiнського 
персоналу Товариства – Голова правлiння ПАТ «Завод ЗБК iм. С. Ковальської» - Головаш В.П. та 
головний бухгалтер Товариства – Стоянов Д.I. Провiдний управлiнський персонал отримував 
винагороду за виконану роботу вiдповiдно штатного розпису. Iнших винагород, заохочувальних та 
компенсацiйних витрат провiдний управлiнський персонал протягом звiтного року не отримував В 
звiтному перiодi Товариство не отримувало послуги провiдного управлiнського персоналу вiд 
iнших суб’єктiв господарювання. Товариство розкриває iнформацiю про операцiї з iншими 
пов’язаними сторонамии за звiтний перiод за наступними категорiями пов’язаних сторiн, а саме 
ТОВ «Бау-Капiтал» Операцiї Товариства з ТОВ «Бау-Капiтал» за звiтний перiод не здiйснювались. 
Станом на 31.12.2017 р. будь-яка дебiторська або кредиторська заборгованiсть ТОВ «Бау-Капiтал» 
перед ПАТ «Завод ЗБК iм. С.Ковальської» вiдсутня. 8.3. Персонал та оплата працi. 
Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний рiк. Середньооблiкова чисельнiсть персоналу 
за звiтний рiк розраховується шляхом пiдсумовування чисельностi працiвникiв облiкового складу 
за кожний календарний день звiтного року, включаючи святковi (неробочi) i вихiднi днi, i 
дiленням одержаної суми на число календарних днiв звiтного мiсяця. Середньооблiкова 
чисельнiсть персоналу Товариства за звiтний 2017 рiк дорiвнювала 1137 чоловiк. Чисельнiсть 
персоналу по категорiям. У вiдповiдностi з характером виконуваних функцiй персонал Товариства 
подiляється на чотири категорiї: керiвники, спецiалiсти, службовцi, робiтники. Керiвники – це 
працiвники, що займають посади керiвникiв Товариства та їх структурних пiдроздiлiв. До них 
вiдносяться директори, голови правлiння, начальники, завiдувачi, керуючi, виконроби, майстри на 
пiдприємствi, у структурних пiдроздiлах; головнi спецiалiсти (головний економiст, головний 
бухгалтер, головний iнженер, головний механiк тощо), а також заступники вiдповiдно до 
вищеперелiчених посад. Спецiалiстами вважаються працiвники, що займаються iнженерно-
технiчними, економiчними та iншими роботами, зокрема, але не виключно, iнженери, економiсти, 



бухгалтери, нормувальники, адмiнiстратори, юрисконсульти, соцiологи тощо. До службовцiв 
вiдносяться працiвники, що здiйснюють пiдготовку та оформлення документацiї, облiк та 
контроль, господарське обслуговування (тобто виконують суто технiчну роботу), зокрема, але не 
виключно, дiловоди, облiковцi, архiварiуси, агенти, креслярi, секретарi-друкарки, стенографiсти 
тощо. Робiтниками вважаються працiвники, що безпосередньо зайнятi у технологiчному процесi 
створення готової продукцiї, виконання робiт, надання послуг, а також ремонтом засобiв працi та 
iншим. Окрiм того, до робiтникiв вiдносяться двiрники, прибиральницi, охоронцi, кур’єри, 
гардеробники тощо. По вiдношенню до процесу створення продукцiї робiтникiв можна подiлити 
на основних – тих, що безпосередньо беруть участь у процесi створення продукцiї, та допомiжних 
– тих, якi виконують функцiї обслуговування основного виробництва. Чисельнiсть персоналу 
Товариства по категорiям станом на 31.12.2017 р. наведена в таблицi нижче. Назва категорiї 
персоналу Чисельнiсть персоналу станом на 31.12.2016 р., чоловiк Чисельнiсть персоналу станом 
на 31.12.2017 р., чоловiк Керiвники 55 60 Спецiалiсти 151 163 Службовцi Робiтникi, в т.ч.: 912 945 
основнi робiтникi 682 688 допомiжнi робiтникi 230 257 Всього персоналу 1118 1168 Нарахованi 
витрати на персонал за звiтний перiод за видами виплат. За видами виплат, нарахованi витрати на 
персонал Товариства включають витрати на основну, на додаткову заробiтну плату, на iншi 
заохочувальнi та компенсацiйнi виплати в такому розмiрi: - основна заробiтна плата – 102 268,8 
тис. грн. - додаткова заробiтна плата – 86 083,7 тис. грн. - iнших заохочувальних та 
компенсацiйних виплат – 3 491,0 тис. грн. Всього фонд заробiтної плати 191 843,5 тис. грн. 
Пенсiйнi плани, учасниками яких є Товариство. Програми пенсiйного забезпечення у розумiннi 
МСФЗ – угоди, за якими Товариство може надавати виплати працiвникам при звiльненнi з роботи 
або пiсля звiльнення (у виглядi рiчного доходу або шляхом одноразової виплати) у випадку, коли 
такi виплати або внески працедавцiв на них, можна визначити або оцiнити до виходу на пенсiю на 
основi положень документа або практики Товариства. Програми пенсiйного забезпечення можуть 
бути або планами з встановленими внесками, або планами з визначеними виплатами. Програми з 
визначеним внеском – це програми пенсiйного забезпечення, згiдно з якими суми, що пiдлягають 
виплатi у виглядi пенсiйного забезпечення, визначаються вiдповiдно до внескiв, сплачених до 
фонду, i отриманого вiд них iнвестицiйного доходу. Програми з визначеними виплатами – це 
програми пенсiйного забезпечення, згiдно з якими суми, що належать виплатi у виглядi пенсiйного 
забезпечення, визначаються за допомогою формули, за основу якої береться сума заробiтку 
працiвника або його робочий стаж або те й iнше. В звiтному перiодi Товариство не було 
учасником будь-яких програм пенсiйного забезпечення в розумiннi МСФЗ. 8.4. Умовнi активи, 
зобов'язання та невизнанi контрактнi зобов'язання. Умовнi активи та зобов’язання, не визнанi у 
фiнансовiй звiтностi. Умовний актив – це можливий актив, що виникає внаслiдок минулих подiй i 
iснування якого пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться чи не вiдбудеться одне або декiлька 
невизначених майбутнiх подiй, не повнiстю контрольованих Товариством. Умовне зобов’язання – 
це: - можливе зобов’язання, що виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого пiдтвердиться 
лише пiсля того, як вiдбудеться чи не вiдбудеться одне або кiлька невизначених подiй, не 
повнiстю контрольованих суб’єктом господарювання; - теперiшнє зобов’язання, яке виникає 
внаслiдок минулих подiй, але не визнано, оскiльки немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, якi 
втiлюють економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов’язання, або суму зобов’язання 
не можна оцiнити досить достовiрно. Товариство не визнає умовнi активи та умовнi зобов’язання. 
В звiтному перiодi Товариством не iдентифiковано подiй, за наслiдками яких можливо 
надходження активiв чи настання зобов’язань в майбутньому. Судовi процеси (iз зазначенням 
позивача, вiдповiдача, суми позову, пiдстав, стану процесу, рiшення, перспективи). В звiтному 
перiодi Товариство виступало стороною в судових справах. Реєстр судових справ ПАТ «ЗЗБК iм. 
С. Ковальської» станом на 31.12.2017, наведено у таблицi. Позивач: Бiлецький Д.В. Поновлення на 
роботi, вимушений прогул Голосiївський районний суд м. Києва Позивач: Бiлецький Д.В. 
стягнення середнього заробiтку, поновлення на роботi Голосiївський районний суд м. Києва Сума 
позову: 880 000,00 грн. Вiдповiдач: ТОВ "Альтiс-Спецбуд" стягнення дебiторської заборгованостi 
Київський апеляцiйний господарський суд Сума позову: 170 534,63 грн. Пiдозрюваний: 
Залевський О.М. Крадiжка (кримiнальне провадження) Голосiївський районний суд м. Києва 
Товариство не визнає умовнi активи та умовнi зобов’язання за незавершеними на звiтну дату 



судовими справами, за якими можуть бути прийнятi ухвали (рiшення) лише в наступних звiтних 
перiодах, адже немає цiлковитої впевненiсть у отриманнi доходу або ймовiрностi витрат. 
Контрактнi зобов’язання, виданi гарантiї, поручительства. Контрактнi зобов’язання представляють 
собою фiнансовi iнструменти у виглядi договорiв (контрактiв), в результатi яких одночасно 
виникає фiнансовий актив у однiєї компанiї i фiнансовi зобов’язання чи дольовий iнструмент у 
iншої компанiї, вартiсть яких змiнюється в результатi змiн процентних ставок, курсiв цiнних 
паперiв, цiн на товари, валютних курсiв, iндексiв цiн чи ставок, кредитних рейтингiв або 
кредитних iндексiв, iнших змiнних; та для придбання яких необхiднi невеликi первiснi iнвестицiї у 
порiвняннi з iншими договорами (контрактами), курс яких аналогiчним чином реагує на змiни 
ринкової кон’юнктуры, i розрахунки за якими вiдбуватимуться в майбутньому. В звiтному перiодi 
у Товариства вiдсутнi контрактнi зобов’язання, виданi гарантiї i поручительства, а також iншi види 
забезпечення зобов’язань на користь третiх осiб, строки виконання яких настали. 8.5. Ризики. 
Товариство розкриває iнформацiю, яка дає змогу користувачам фiнансової звiтностi оцiнити 
характер та рiвень ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iнструментiв та на якi Товариство 
наражається на кiнець звiтного перiоду. В залежностi вiд видiв фiнансових iнструментiв, методiв 
їх оцiнки та способiв, яким чином ними управляють, Товариство видiляє кредитний ризик, ризик 
лiквiдностi та ринковий ризик, але не обмежується ними. Загальна полiтика Товариства по 
управлiнню ризиками нацiлена на мiнiмiзацiю негативних наслiдкiв на фiнансовi результати 
Товариства. Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент 
не зможе виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої 
сторони. В звiтному перiодi Товариство не здiйснювало видiв дiяльностi, що спричиняють 
кредитний ризик, окрiм проведення операцiй з надання позик спiвробiтникам Товариства, що не є 
суттєвими, тому вважає, що кредитний ризик не притаманний Товариству в звiтному перiодi. Крiм 
того, у звiтному перiодi в Товариствi не облiковувались i не перебували у залишках фiнансовi 
активи i зобов’язання як такi, що оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату 
переоцiнки у прибутку або збитку, оскiльки Товариство не мало таких, тому Товариство не 
розкриває впливи змiн кредитного ризику на такi активи i зобов’язання. Ризик лiквiдностi – ризик 
того, що суб’єкт господарювання матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, пов’язаних iз 
фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого 
фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування своєї поточної 
дiяльностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з надходженнями грошових 
потокiв вiд фiнансових активiв, з вибуттям грошових потокiв вiд фiнансових зобов’язань, а також 
прогнознi грошовi потоки вiд всiх видiв дiяльностi. У кожен момент часу можна точно сказати, 
платоспроможне Товариство чи нi. Факторами, що впливають на даний ризик, є можливiсть 
Товариства залучати в разi потреби позиковi кошти i, головне, самостiйно генерувати грошовий 
потiк шляхом продажу власних активiв. Також пiд час аналiзу ризику лiквiдностi Товариство 
приймає до уваги значення основних показникiв лiквiдностi, таких як: коефiцiєнт загальної 
лiквiдностi, коефiцiєнт швидкої лiквiдностi, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi. Динамiка цих 
показникiв наведена в таблицi нижче. Показник лiквiдностi Значення показника Нормативне 
значення показника Характеристика показника станом на 31.12.2016р станом на 31.12.2017р. 
Коефiцiєнт покриття (загальної лiквiдностi) 0,869 0,465 > 1 Показує достатнiсть ресурсiв 
Товариства, якi можуть бути використанi для погашення поточних зобов’язань Коефiцiєнт 
швидкої лiквiдностi 0,721 0,380 0,6-0,8 Вiдображає платiжнi можливостi Товариства щодо сплати 
поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахункiв дебiторами Коефiцiєнт 
абсолютної лiквiдностi 0,122 0,048 > 0 i збiльшення Показує, яка частина боргiв Товариства може 
бути оплачена негайно З огляду на наведену iнформацiю, Товариство розглядає ризик лiквiдностi, 
як такий, що притаманний Товариству – Товариство схильне до ризику лiквiдностi, але рiвень його 
настання визначається як середнiй. Ринковий ризик – ризик того, що справедлива вартiсть або 
майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових 
цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший 
цiновий ризик. Валютний ризик – ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi 
потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Вiдсотковий 
ризик – ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового 



iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Iнший цiновий ризик – 
ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента 
коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового 
ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними 
для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi 
подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку. Змiнами ринкових умов, 
що спричиняють ринковий ризик, зокрема, є змiни контрольної ставки вiдсотка, цiна iншого 
фiнансового iнструмента суб’єкта господарювання, цiна певного товару, валютний обмiнний курс 
або iндекс цiн чи ставок. Для контрактiв, якi мiстять прив’язку до товарної одиницi, до змiн 
ринкових умов належать змiни показникiв дiяльностi вiдповiдного внутрiшнього або зовнiшнього 
iнвестицiйного фонду тощо. Товариство у складi ринкового ризику видiляє валютний ризик, який 
впродовж звiтного року впливав на справедливу вартiсть фiнансових зобов’язань, але на кiнець 
звiтного року цей вплив був невiльований, оскiльки рiзницi валютних курсiв на початок i кiнець 
звiтного року були незначнi, а вплив на справедливу вартiсть фiнансових зобов’язань не суттєвий. 
Товариство вважає, що вiдсотковий ризик i iнший цiновий ризик у складi ринкового ризику були 
не притаманнi Товариству в звiтному роцi. Згiдно вимог МСФЗ, якщо суб’єкт господарювання 
наражається на вплив лише одного типу ринкового ризику тiльки в одному економiчному 
середовищi, вiн не наводить деталiзованої iнформацiї. Тому Товариство лише констатує наявнiсть 
валютного ризику, але не наводить деталiзованої iнформацiї про його вплив. 8.6. Подiї пiсля дати 
балансу. Подiєю пiсля звiтної дати Товариством визнається факт господарської дiяльностi, який 
впливає або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi 
пiдприємства та мав мiсце в перiод мiж звiтною датою й датою пiдписання бухгалтерської 
звiтностi за звiтний перiод. Подiї пiсля звiтної дати можуть бути двох категорiй: а) коригуючi – 
подiї, що свiдчать про умови, якi iснували на кiнець звiтного перiоду, а тому пiдлягають 
вiдображенню у формах фiнансової звiтностi, та б) некоригуючi – подiї, що свiдчать про умови, якi 
виникли пiсля звiтного перiоду, i, з урахуванням принципу суттєвостi, пiдлягають розкриттю в 
примiтках без коригування звiтних форм. Подiї пiсля звiтної дати, як такi, що можуть вплинути на 
показникi фiнансової звiтностi, так i тi, що не впливатимуть на показникi фiнансової звiтностi, не 
мали мiсця в господарськiй дiяльностi Товариства. Голова Правлiння Головаш В.П. Головний 
бухгалтер Стоянов Д.I. 25 лютого 2018 року 


