
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Примітки 
 

до фінансової звітності ПАТ «Агропромтехпостач» 
станом на  31 грудня 2013 року: 

 

  1. Інформація про підприємство.  
Найменування  – Публічне акціонерне товариство «Агропромтехпостач»; 
Код ЕДРПОУ  – 00913574 
Організаційно-правова форма – акціонерне товариство; 
Місцезнаходження: 25491,м.Кіровоград,Кіровський район,вул..Мурманська,буд.15 
          Товариство засновано (створено) регіональним відділенням Фонду державного майна 
України по Кіровоградській області  22.07.2013р. шляхом перетворення Кіровоградського 
державного підприємства матеріально-технічного забезпечення «Агропромтехпостач» у 
публічне акціонерне товариство «Агропромтехпостач» 
            Основною метою ПАТ «Агропромтехпостач» є здійснення підприємницької діяльності 
для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства. 
             Основними видами діяльності компанії є виявлення попиту сільськогосподарських 
підприємств, промислових підприємств та інших організацій в забезпеченні матеріально-
технічним ресурсами,сільськогосподарській техніці, запасних частинах до тракторів, 
автомобілів, сільськогосподарських машин, переробного обладнання.  
            Суттєвим видом діяльності Товариства є організація надання послуг по зберіганню 
майна. Товариство має  складські приміщення ,які користуються попитом для зберігання 
товарів. 
         Іншими видами діяльності Товариства є: 

- Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування 
- Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів. 

На українську економіку і відповідно на діяльність Товариства впливають ринкові 
коливання та зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці. Світова 
фінансова криза призвела до зниження валового внутрішнього продукту, 
нестабільності на ринках та ускладнення умов кредитування в Україні. 
Керівництво Товариства вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для 
підтримки економічної стабільності в умовах, що склалися.  
 

2. Найбільш суттєві положення облікової політики. 
При підготовці та поданні інформації Товариство керувалась МСФЗ 1 «Перше 

застосування Міжнародних Стандартів фінансової звітності», МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки», МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та іншими 
МСФЗ та МСБО.  Наказ про облікову політику по МСБО №2 від 22.07.2014р. 

Облiкова полiтика розроблена так, щоб уся фiнансова звiтнiсть Товариства  вiдповiдала 
всiм  вимогам кожного Мiжнародного Стандарту фiнансової звiтностi (МСФЗ) та кожного 
Мiжнародного Стандарту  бухгалтерського облiку ( МСБО) , що застосовується. Вiдступ вiд 
вимог МСФЗ та МСБО припустимий у вкрай рiдких випадках, коли це необхiдно, щоб 
забезпечити достовiрнiсть фiнансової звiтностi. 

  Документообiг Товариства регулюється вiдповiдними органiзацiйно-розпорядчими 
документами, виданими посадовим особам у межах наданих їм повноважень.  

  Пiдставою для бухгалтерського облiку господарських операцiй є первиннi документи, якi 
фiксують факти здiйснення господарських операцiй. 

  В Товариства застосовується "План рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, 
зобов`язань господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" та "Iнструкцiя про 
застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов`язань 
господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй", затверджена наказом МФУ вiд 30.11.99 р. 
№ 291. 



      Товариство складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
      Товариство подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за 
принципом нарахування. 
      Товариство не розкриває  порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо 
всіх сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає два звіти про 
фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки. 
      Товариство встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про 
фінансовий стан за період. 
Фінансова звітність за ІІ півріччя 2013 рік надає таку інформацію про Товариство : 
Активи   
Зобов`язання  
Власний капітал  
Дохід та витрати , у тому числі прибутки та збитки  
Внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників. 
Грошові потоки. 
      Функціональною валютою і валютою представлення звітності Товаристваії є українська 
гривня. 
 
Використання  оцінок і судженьI 

Істотнi оцiнки, думки та припущення Товариство  робить на основi  МСФЗ 1 "Перше 

застосування Мiжнародних Стандартiв фiнансової звiтностi", МСБО 8 "Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших МСФЗ та МСБО. 

У наслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у 
фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо, фактичні 
результати можуть відрізнятися від вказаних оцінок, тому Компанiя може переглядати 
попереднi облiковi оцiнки, якщо вiдбуваються змiни обставин, на яких базувалася оцiнка, або 
внаслiдок нової iнформацiї чи бiльшого досвiду. 

Припущення і зроблені на їх  основі розрахункові  оцінки постійно  аналізуються  на 
предмет необхідності їх зміни. Зміни  в розрахункових  оцінках признаються в тому звітному  
періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і в усіх наступних  періодах, де були проведені 
вказані зміни.   
 
Операційні сегменти 

Товариство через свої технологічні особливості і практикою організації виробництва, 

що склалася, займається одним видом діяльності. Тому, господарсько-галузеві сегменти не 

виділені. Оскільки як вітчизняному ринку, так і зарубіжним ринкам, на яких ПАТ реалізує 

свою продукцію, властиві однакові ризики і винагороди, інформація про географічні сегменти 

не виділена. 

Критерії визнання елементів фінансової звітності  
Активи – ресурси, контрольовані ПАТ, в результаті подій минулих періодів від яких 

ПАТ чекає здобути економічну вигоду у майбутньому.  
Зобов'язання – поточна заборгованість Товариства, що виникла в результаті подій 

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

Капітал – доля, що залишається, в активах ПАТ після вирахування всіх її зобов'язань.  
Дохід – приріст економічних вигод протягом звітного періоду, у формі надходження 

(або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не 
пов'язаного з вкладами власників. Доход оцінюється по справедливій вартості відшкодування 
вартості, отриманої в оплату або очікувану к отриманню. 



Витрати – зменшення економічних вигод протягом звітного періоду, що проходить у 
формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що ведуть до зменшення капіталу, не 
пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).  
     До спеціального розпорядження голови правління ПАТ рахує всі активи, які 
знаходяться у власності ПАТ, контрольованими і достовірно оціненими на підставі первинної 
вартості, вказаної в первинних документах на момент їх визнання. 
Об'єкти, які не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням керівника 
ПАТ.  

Основною базисною оцінкою для елементів фінансової звітності, якщо не передбачено 
окремими МСФЗ, рахувати історичну вартість (собівартість). 

Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво розробляє оцінку 
активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності. 
 
Основні засоби. 
       Товариство обліковує Основні засоби у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». 
Товариство визнає основними засобами матеріальні об’єкти, що їх: 

- утримують для використання у виробництві або постачанні товарів, чи наданні послуг 
для надання в оренду або для адміністративних цілей; 

- використовують за очікуванням протягом більше одного року та грошовою вартістю 
більше 2500,00 грн. 

 Основні засоби придбані або створені компанією зараховуються на баланс за собівартістю у 
відповідності до МСБО 16 «Основні засоби». 
На основні засобі Товариство нараховує амортизацію, систематично розподіляючи суму 
активу, що амортизується, протягом строку його  корисної експлуатації. Товариство 
застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів. 
Товариство встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 0,1%  від собівартості 
основного засобу. 
Станом на 22.07.2013р.(вступне сальдо) первісна вартість основних засобів – 32 817 тис.грн. 
Сума нарахованої амортизації -29 696 тис.грн. 
Залишкова вартість – 3 121 тис.грн. 
 
Вартісна інформація до балансових статей фінансової звітності.  
 
Примітка до р.1011 Балансу  "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"  
 
 Будинки та 

споруди 
Машини  

та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади  

та інвентар* 

Разом 

Первісна вартість тис.грн.     
На 22.07.2013 12854 11942 7986 35 32817 
На 31.12.2013 12854 11942 7986 35 32817 
   
 До цього класу основних засобів включено також МНМА у сумі 26 тис.грн. 
Порівняльні дані попереднього звітного періоду не наводяться. 
Товариство встановлює такі класи основних засобів та строки корисної експлуатації:  



Класи Строки корисної 
експлуатації 

група 1 - земельні ділянки  
група 2 - капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15 
група 3 - будівлі, 20 
споруди, 15 
передавальні пристрої 10 
група 4 - машини та обладнання 5 
з них:  
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення 
інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з 
ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються 
роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні 
системи, комутатори, маршрутизатори, комутатори, маршрутизатори, модулі, 
модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до 
телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, 
вартість яких перевищує 2500 гривень 
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група 5 - транспортні засоби 5 
група 6 - інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 
група 9 - інші основні засоби 12 
група 10 - бібліотечні фонди 3 
група 13 - природні ресурси - 
 

Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх 
понесення. Певна частина витрат на ремонт капiталiзується, а витрати на поточний ремонт 
вiдносяться до витрат перiоду їх понесення. Визнання об'єкту основних засобiв припиняється 
пiсля його вибуття або якщо не очiкується одержання майбутнiх економiчних вигод вiд його 
подальшого використання або вибуття. 

Дооцiнка основного засобу прямо переноситься до нерозподiленого прибутку , коли 
припиняється визнання активу. 

Iнвентаризацiя основних засобiв проводиться раз на рiк обов'язково перед складанням 
рiчної фiнансової звiтностi. 

 
Нематеріальні активи  

Товариство обліковує Нематеріальні активи у відповідності до МСБО 38 
«Нематеріальні активи». Товариство визнає нематеріальним активом  - немонетарний актив, 
який не має фізичної субстанції та може бути ідентифікований.  

 Нематеріальні активи  придбані або створені компанією зараховуються на баланс за 
собівартістю у відповідності до МСБО 38 «Нематеріальні активи».  
Суми нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації, що амортизується, 
Товариство розподіляє на систематичній основі протягом строку його корисної експлуатації. 

 Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 
Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації 
Товариство приймає за нуль. 
Вартісна інформація до балансових статей фінансової звітності.  
 
Запаси. 
Товариство  обліковує  запаси у відповідності до МСБО 2 «Запаси». Товариство визнає 
запасами  активи , які: 

- утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 
- перебувають у процесі виробництва для такого продажу; 
- існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при  наданні послуг. 
Товариство оцінює запаси за меншою з таких величин: 

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 «Запаси». 
 Товариство класифікує запаси:      

- товари. 



Товариство визначає собівартість запасів за формулою «перше надходження – перший 
видаток» (ФІФО). 

тис. грн. 

Оборотні активи На 22.07.2013р.. На 31.12.2013р. 

Товари 33,0 31,0 

Всього: 33,0 31,0 

 
Фінансові інструменти. 

 Товариство визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів у 
відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та оцінка» та МСБО 32  
«Фінансові інструменти: подання» . 
Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до 
виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового 
зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. 
Товариство визнає фінансові активи та фінансові зобов`язання за собівартістю у відповідності 
до МСБО 39 «Фінансові інструменти : визнання та оцінка». 
Класифікація фінансових активів: 

Товариство класифікує свої фінансові активи по наступних категоріях оцінки: 
кредити та дебіторська заборгованість.  

Заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість , яка виникає коли 
Товариство надає грошові кошти, товари чи послуги безпосередньо дебітору, крім 
дебіторської заборгованості, яка створюється з наміром продажу відразу ж, або протягом 
короткого проміжного часу.. Резерв від знецінення дебіторської заборгованості створюється у 
випадках, коли існує об’єктивне свідчення того, що Товариство не зможе отримати повну 
суму заборгованості відповідно до початкових умов. Ознакою того, що дебіторська 
заборгованість за основною діяльністю знецінена, вважаються істотні фінансові труднощі 
контрагента, ймовірність його банкрутства або фінансової реорганізації, несплата або 
прострочення платежу. Балансова вартість активу зменшується за рахунок відповідного 
резерву, а сума збитку визнається у складі фінансового результату. Фiнансовi зобов'язання 
визнаються  первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням суми прямих витрат за 
операцiями. Доходи i витрати,  при припиненнi визнання фiнансового зобов'язання, 
визнаються у складi чистого прибутку або збитку. 

  
 Класифікація поточна та непоточна. 

Операційний цикл Компанії дорівнює дванадцяти місяцям і визнається як час між 
придбанням активів для переробки та реалізацією їх у грошові кошти або еквіваленти 
грошових коштів. 
Актив  класифікується як поточний, якщо: 

- Товариство сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його 
у своєму нормальному операційному циклі; 

- Товариство утримує актив в основному з метою продажу; 
- Товариство сподівається реалізувати актив протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду; 
- актив є грошовими коштами чи  еквівалентами грошових коштів, якщо немає 

обмеження щодо їх використання. 
 Інші активи  класифікуються як непоточні. 
Зобов’язання  класифікується як поточне, якщо: 

- Товариство сподівається погасити це зобов’язання в ході свого нормального 
операційного циклу; 

- Товариство утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; 
- зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
- Товариство не має права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 



Інші зобов’язання класифікуються як непоточні.  
 
 Виплати персоналу. 
У відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам» Товариство визнає як поточні: 

- зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть сплачені в 
майбутньому; 

- витрати,  якщо суб`єкт господарювання споживає економічну вигоду, що виникає 
внаслідок послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам . 

Товариство проводить такі виплати працівникам: 
- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне 

забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та 
негрошові пільги; 

- довгострокові виплати працівникам; 
- виплати при звільнені.   

 
Резерви . 

- Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому Товариство має 
юридичнi або добровiльно взятi на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим 
ступенем iмовiрностi буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi 
економiчнi вигоди, а також суму зобов'язання можна достовiрно визначити.  

- Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у прибутках i збитках  за 
вирахуванням вiдшкодування.  

 
Дохід    

Товариство застосовує МСБО 18 «Дохід»  до обліку доходу, який виникає в результаті 
таких операцій і подій : 

- продаж товарів; 
- надання послуг; 

 
Товариство оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана  або 
підлягає отриманню. 
Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

- Товариство передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
товар; 

- за товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, 
яка, як правило, пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 
товарами: 

- суму доходу можна достовірно оцінити; 
- ймовірно, що до Товариство надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
- витрати, які були або будуть, понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити. 
Дохід від надання послуг визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

- можна достовірно оцінити суму доходу; 
- є ймовірність надходження до Товариство економічних вигід, пов’язаних з операцією; 
- можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду; 
- можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв’язку з операцією, та витрати, 

необхідні для її завершення. 
Товариство класифікує доходи як : 
- дохід від звичайної діяльності; 
- прибуток від інших операцій. 
Дохід від звичайної діяльності є доходом, який виникає в ході звичайної діяльності 
Товариства. 
Основним видом доходу Товариства є надання послуг зі складування. 
 
 



Податки на прибуток. 
Товариство у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає обліковий 

підхід до податків на прибуток. 
  

Події після звітної дати. 
У відповідності до МСБО10 «Події після звітного періоду» Товариство  визначає  

сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати 
затвердження  фінансової звітності до випуску. Товариство визначає два типа подій: 

- події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду( події , які 
вимагають коригування після звітного періоду); 

- події, які свідчать про умови,  що виникли після звітного періоду ( події, які не 
вимагають коригування після звітного періоду). 

Згідно вимог МСБО 10 «Події після звітного періоду» Товариство визначає, коли їй слід 
коригувати фінансову звітність стосовно подій після звітного періоду та яку інформацію слід 
розкривати про дату затвердження фінансової звітності до випуску  та про події після звітного 
періоду.   

Товариство стверджує, що не буде складати фінансової звітності на основі припущення 
безперервності, якщо події після звітного періоду свідчать про неприйнятність припущення 
безперервності. 

Товариство застосовує вимоги всіх МСБО та МСФЗ як до перелічених вище 
методологічних підрозділів облікової політики, так і до обліку  всіх інших операцій, які 
виникають в ході господарської діяльності і вимагають розкриття та подання. 
 
Зв’язані  сторони. 

Товариство у відповідності до МСБО 24  «Розкриття інформації про зв’язані сторони» 
розкриває у фінансовій звітності інформацію, необхідну для привернення уваги до можливого 
впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток, спричиненого існуванням зв’язаних 
сторін, а також операціями та залишками заборгованості. 
Зв’язаними особами Товариство вважає фізичних або юридичних осіб за такими ознаками: 

- фізична особа або близький родич такої фізичної особи, що контролює Товариство - має 
суттєвий вплив або є членом провідного управлінського персоналу; 

- юридична особа, що контролює Товариство - має суттєвий вплив або є членом провідного 
управлінського персоналу; 

- юридична особа, що перебуває під спільним контролем разом з Товариство ; 
- інше, передбачене МСБО 24. 

 

Перше застосування МСФЗ.  
Перша фінансова звітність Компанії складена за Міжнародними стандартами фінансової 

звітності подається за період, що розпочався 22.липня 2013р. і закінчився  31 грудня 2013 року.  

Фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням 
описаної у Примітках основи бухгалтерського обліку, якою є МСФЗ, з урахуванням обмежень, 
що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи: 
- розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ;  
- відсутність порівняльної інформації (крім балансу); 
- допущення, прийняті керівництвом щодо стандартів та інтерпретацій, які, як 
очікується, вступлять в силу, і політик, які, як очікується, будуть прийняті на дату підготовки 
керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ за станом на 31.12.2013 
р. Ця Фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана у 
якості порівняльної при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ на 31.12.2013р. 
Фінансова звітність Компанії включає: 
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 року; 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупні прибутки та збитки) за 2013 рік; 
Звіт про власний капітал (Звіт про зміни у власному капіталі) за 2013 рік; 
Звіт  про рух грошових коштів  за 2013 рік; 



Примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну 
інформацію, яка пояснює особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ 
до цієї фінансової звітності. 
 

Перехід з Національних стандартів бухгалтерського обліку на Міжнародні стандарти 
фінансової звітності  вплинув на фінансовий стан та фінансові результати відображені у 
звітності. 

Товариство розкриває характер основних коригувань на початок звітного періоду (22 
липня 2013 року), що зробили фінансову звітність такою, що відповідає вимогам МСФЗ:  

- витрати майбутніх періодів визнані у складі іншої поточної дебіторської заборгованості 
- 1,0 тис. грн; 

-  аванси отримані зменшені на суму податкових зобов’язань рах. 643 на суму – 2,0 тис. 
грн..; 

- у складі інших поточних зобов’язань визнані аванси отримані у сумі - 8,0 тис. грн. із 
виділенням в окремий рядок Балансу; 

- Додатковий капітал в процесі приватизації направлений на зменшення збитків у сумі 
1359,0 тис. грн.; 

- Додатковий капітал ( що залишився після погашення збитків) в процесі приватизації 
направлений на збільшення статутного капіталу у сумі – 2267,0 тис. грн.; 

- У звіті про сукупні прибутки та збитки  у складі доходу від звичайної діяльності не 
розглядаються непрямі податки, які не є складовою доходу згідно МСФЗ; 

- статті  доходу звіту про прибутки та збитки перекласифіковано як доходи від звичайної 
діяльності та прибуток від інших операцій; 

- інформація про рух грошових коштів Компанії не зазнала істотного впливу від 
переходу на МСФЗ; 

- та інші коригування, які не є суттєвими, але є такими, що зробили фінансову звітність 
такою, що відповідає вимогам МСФЗ. 

 

 Основні засоби.   
Балансова вартість основних засобів компанії за станом на 31 грудня 2013 року визначена в 

сумі 3121,0 тис. грн.  

Первісна вартість становить – 32817 тис. грн., амортизація – 29696 тис. грн.. 
Основні засоби компанії згідно класів, передбачених обліковою політикою розподіляються: 
Будівлі, споруди, передавальні пристрої – 12854 тис. грн. 
Машини та обладнання – 11942тис. грн. 
Транспортні засоби – 7986тис. грн. 
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) – 9 тис. грн. 
За звітний період Товариство нарахувала амортизації в сумі 776 тис. грн. 
Товариство володіє всіма правами на свої основні засоби. 
 
Нематеріальні активи.  

Балансова вартість нематеріальних активів  компанії за станом на 31 грудня 2013 року 
визначена в сумі 211 тис. грн.. 
Первісна вартість становить – 211,0тис. грн.. 
Нематеріальні активи  представляють собою право користування земельною ділянкою, яка за 
висновком незалежної оцінки визначена у розмірі – 211,0 тис. грн. 
 
Запаси. 
За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає у складі поточних активів запаси в сумі 
31,0 тис. грн..  
Запаси компанії відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю. 
Товариство класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає на 31 
грудня 2013 року такі класи запасів: 

- товари – 31,0 тис. грн. 



У відповідності до визначеної компанією облікової політики, собівартість запасів 
визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом на 31 
грудня 2013 року є такими, що придбані та вироблені останніми. 
 
 Фінансові інструменти. 

Товариство визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів у 
відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та оцінка» та МСБО 32  
«Фінансові інструменти: подання» . 

Товариство вважає фінансовим інструментом будь-який контракт, який приводить до 
виникнення фінансового активу у одного суб`єкта господарювання та фінансового 
зобов`язання або інструмента капіталу, у іншого суб`єкта господарювання. 

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає такі поточні фінансові активи: 
- інша поточна дебіторська заборгованість 59,0 тис. грн.; 

Товариство визнає за станом на 31 грудня 2013року поточним фінансовим активом 
грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ та в касі компанії в 
сумі 7,0 тис. грн.: 

- в національній валюті – 7,0 тис. грн. 
За станом на 31 грудня 2013 року Товариство визнає поточним фінансовим 

зобов’язанням заборгованість за розрахунками з бюджетом в сумі 5,0 тис. грн. та зі 
страхування в сумі 8,0 тис. грн. 

За станом на 31 грудня 2013року Товариство визнає також поточними фінансовими 
зобов’язаннями: 

- заборгованість з виплат працівникам в сумі 17,0тис. грн.; 
- заборгованість по авансам отриманим за розрахунками з покупцями в ході звичайної 

діяльності компанії в сумі 21,0 тис. грн.. 
- заборгованість, що не відноситься до звичайної діяльності компанії, але є поточним 

фінансовим зобов’язанням в сумі 58,0 тис. грн.  
 

У відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та оцінка» та МСБО 
32  «Фінансові інструменти: подання» , Товариство визнає за станом на 31 грудня 2013року 
власний капітал як фінансовий інструмент сума якого становить 3320,0 тис. грн. 
При цьому зареєстрований (пайовий) капітал Товариство визнає в сумі 4320 тис. грн. в якості 
статутного капіталу, який поділено на  17280400  простих іменних акцій . 

Станом на 31.12.2013р. акціями володіють 1 акціонер - юридична особа – Регіональне 

відділення Фонду державного майна України по Кіровоградській області. Як засновник з боку 

держави Фондом внесено до статутного капіталу державну частку майна на суму – 4320100,0 грн., що 

становить сто відсотків статутного капіталу Товариства. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 

№217/1/2013 від 27.12.2013р., дата видачі свідоцтва - 06.02.2014р. про кількість акцій – 17280400 шт . 

простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 коп. 

Дохід.        
Товариство застосовує МСБО 18 «Дохід»  до обліку доходу, який виникає в результаті 

звичайної та іншої діяльності та визнає за звітний 2013 рік такі доходи: 
1. Дохід від звичайної діяльності: 

- надання послуг – 167,0 тис. грн. 
Товариство розкриває та подає інформацію у єдиному звіті про прибутки та збитки за 2013 рік  
у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за методом «функції витрат»:  
Дохід від продажу – 167,0 тис. грн.;    
Собівартість реалізації – 145,0 тис. грн.; 
Валовий прибуток – 22,0 тис. грн..; 
Адміністративні витрати – 842,0 тис. грн.; 
Інші операційні витрати – 2,0 тис. грн.; 
Збиток за рік – 822,0 тис. грн. 
Товариство розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2013 рік:  

- матеріальні витрати та послуги – 2,0 тис. грн.; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


