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 Примітки до фінансової звітності ПАТ «Агропромтехпостач» 
за   станом на  31 грудня 2014 року: 

1. Інформація про Компанію. 

2. Найбільш суттєві положення облікової політики. 

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно. 

4. Основні засоби та нематеріальні активи. 

5. Інвестиційна нерухомість. 

6. Запаси. 

7. Фінансові інструменти. 

8. Дохід. 

9. Податок на прибуток. 

10. Прибуток на акцію. 

11. Виплати працівникам. 

12. Джерела невизначеності оцінки. 

13. Зв’язані сторони. 

14. Події після звітної дати. 
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  1. Інформація про Компанію. 

Найменування Компанії – Публічне акціонерне товариство «Агропромптехпостач»; 

Код ЕДРПОУ  – 00913574; 

Організаційно-правова форма – акціонерне товариство; 

Компанія розташована за адресою:  25491, Україна, Кіровоградська область, м. 
Кіровоград,  вулиця  Мурманська, будинок 15. 

Дата державної реєстрації –  16.12.1992 року та дата проведення державної реєстрації 
юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення  - 22 липня 2014  року (Виписка 
з реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). 

Власниками Компанії є  акціонери, 1 юридична особа , що  утримує 17274280 простих 
іменних акцій на суму 4318570 грн. , що складає 99,965 % статутного капіталу   та 2 
фізичні особи, що утримують 6120 простих іменних акцій на суму 1530 грн., що складає 
0,035% статутного капіталу.  

            Основною метою ПАТ  «Агропромтехпостач»  є здійснення підприємницької 
діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Компанії , покращення 
добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Компанії,  отримання 
акціонерами дивідендів, а також задоволення потреб підприємств всіх форм власності та 
громадян в наданих  послугах шляхом здійснення виробничо-господарської діяльності. 

             Основним видом діяльності Компанії є: 

- складське господарство. 

 

Перспективні плани розвитку Компанії полягають у збільшенні обсягів надання послуг , 
залученні нових клієнтів, покращенні якості наданих послуг.  

Компанія функціонує  в умовах коли економіка України хоч і визнана ринковою, але 
продовжує демонструвати деякі особливості, які більшою мірою властиві економіці, що 
розвивається.  Стабільність економіки і відповідно стабільність діяльності Компанії 
залежить  в значній мірі від політики та дій уряду, спрямованих на реформування 
адміністративної та правової системи.  

Керівництво Компанії вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки 
економічної стабільності в умовах, що склалися. 
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2. Найбільш суттєві положення облікової політики. 

 Основа подання інформації. 

При підготовці та поданні інформації Компанія керується  Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV  від 16.07.1999 року (зі 
змінами та доповненнями), НП(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
затвердженого Наказом МФУ № 73 07.02.2013 року,  МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 
облікових оцінках та помилки», МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та іншими 
МСФЗ та МСБО. Відповідно до вказаних  МСФЗ  та МСБО Компанія намагається 
забезпечити , щоб  фінансова звітність Компанії, складена за МСФЗ, та її проміжна 
фінансова звітність за частину періоду, охопленого цією фінансовою звітністю, містили 
високоякісну інформацію. 

Істотні оцінки, думки та припущення Компанія  робить на основі   МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших МСФЗ та МСБО. 

Повний комплект фінансової звітності Компанії включає: 

- Звіт про фінансовий стан на кінець року. 
- Звіт про сукупний дохід  за період (складений  за методом «функції витрат»). 
- Звіт про зміни у власному капіталі за період. 
- Звіт про рух грошових коштів за період (складений за «прямим методом»). 
- Примітки , що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші 

пояснення. 

Компанія подає з однаковою значимістю всі фінансові звіти повного комплекту 
фінансової звітності. 

Компанія складає фінансову звітність на основі безперервності, тобто здатності 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Компанія подає фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за 
принципом нарахування. 

Компанія розкриває  порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всіх 
сум, наведених у фінансовій звітності поточного періоду та подає три звіти про 
фінансовий стан, по два з усіх інших звітів та відповідні примітки. 

Компанія встановлює суттєвість фінансової звітності на рівні 1% від підсумку звіту про 
фінансовий стан за період. 

Функціональною валютою і валютою представлення звітності Компанії є українська 
гривня. 

Компанія подає фінансову звітність в українській гривні округленій до тисячі. 
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  Операційні сегменти. 

Компанія розкриває та подає інформацію про операційні сегменти у відповідності до 
МСФЗ 8 «Операційні сегменти». 

Компанія відображає в звітності окремо інформацію про операційний сегмент, який 
відповідає будь-якому з таких кількісних порогів: 

- його відображений у звітності дохід, включаючи як продажі зовнішнім клієнтам, 
так і між сегментні продажі або трансфертні операції, становить 10% (або більше) 
сукупного (внутрішнього та зовнішнього доходу) всіх операційних сегментів; 

- абсолютна величина відображеного в звітності прибутку або збитку становить 10% 
(або більше) більшої за абсолютною величиною суми: 

а) сукупного відображеного у звітності прибутку всіх операційних не збиткових 
сегментів 

б) сукупного відображеного у звітності збитку всіх операційних збиткових 
сегментів 

      - його активи становлять 10% (або більше) сукупних активів усіх операційних 
сегментів. 

Компанія визначає за 2014 рік один операційний сегмент – складське господарство. 

 

 Основні засоби. 

Компанія обліковує основні засоби у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».  

Компанія 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. 

Компанія, після визнання основного засобу активом,  обирає своєю обліковою політикою 
модель «собівартості» і обліковує основні засоби за собівартістю мінус будь-яка 
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.  

Компанія встановлює ліквідаційну вартість основних засобів в сумі 10%  від собівартості 
основного засобу. 

Компанія встановлює такі групи основних засобів та строки корисної експлуатації: 
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------------------------------------------------------------------ 
|              Групи             |           Строки              | 
|                                | корисної експлуатації         | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група  1 - земельні ділянки     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 2 - капітальні витрати на |              15               | 
|поліпшення земель, не пов'язані |                               | 
|з будівництвом                  |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 3 - будівлі,              |              20               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|споруди,                        |              15               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|передавальні пристрої           |              10               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - машини та обладнання  |               5               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|з них:                          |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|електронно-обчислювальні машини,|               2               | 
|інші машини для автоматичного   |                               | 
|оброблення інформації, пов'язані|                               | 
|з ними засоби зчитування або    |                               | 
|друку інформації, пов'язані з   |                               | 
|ними комп'ютерні програми (крім |                               | 
|програм, витрати на придбання   |                               | 
|яких визнаються роялті, та/або  |                               | 
|програм, які визнаються         |                               | 
|нематеріальним активом), інші   |                               | 
|інформаційні системи,           |                               | 
|комутатори, маршрутизатори,     |                               | 
|модулі, модеми, джерела         |                               | 
|безперебійного живлення та      |                               | 
|засоби їх підключення до        |                               | 
|телекомунікаційних мереж,       |                               | 
|телефони (в тому числі          |                               | 
|стільникові), мікрофони і рації,|                               | 
|вартість яких перевищує 2500    |                               | 
|гривень                         |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 5 - транспортні засоби    |               5               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 6 - інструменти, прилади, |               4               | 
|інвентар (меблі)                |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 7 - тварини               |               6               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 8 - багаторічні насадження|              10               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 9 -  інші основні засоби  |              12               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 10 - бібліотечні фонди    |               3               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
| 
 
|група 12 - тимчасові            |               5               | 
|(нетитульні) споруди            |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 13 - природні ресурси     |               -               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
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|група 14  - інвентарна тара     |               6               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 15 - предмети прокату     |               5               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 16 - довгострокові        |               7               | 
|біологічні активи               |                                
------------------------------------------------------------------ 
|група 17 – капітальне   
 будівництво                     |               -               | 
------------------------------------------------------------------ 
| група 18 – придбання основних 
 засобів                         |               -               ! 
------------------------------------------------------------------ 
! група 19 – виготовлення        !               -               ! 
  основних засобів 
------------------------------------------------------------------ 

Об’єкти, які знаходяться в процесі незавершеного будівництва чи не введені в 
експлуатацію придбані основні засоби, капіталізуються як окремий елемент основних 
засобів. По завершенні будівництва чи введенні в експлуатацію придбаного основного 
засобу вартість об’єкту переноситься до відповідної категорії основних засобів. Знос на 
об’єкти незавершеного будівництва не нараховується. 
 
Метод нарахування зносу, очікуваний строк корисного використання та ліквідаційна 
вартість переглядаються принаймні раз на рік і коригуються, якщо це необхідно. 
Знос поліпшень  орендованої нерухомості нараховується протягом усього очікуваного 
строку їх корисного використання на тій самій основі, що і знос власних активів. 
  
Інвентаризація основних засобів проводиться раз на рік обов’язково перед складанням 
річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється Компанією 
протягом  IV кварталу поточного року.  

  Нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи  визнаються та ідентифікуються у відповідності до МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 

 Нематеріальні активи  придбані або створені Компанією зараховуються на баланс за 
собівартістю у відповідності до МСБО 38 «Нематеріальні активи».   

Після первісного визнання, Компанія оцінює нематеріальний актив за моделлю 
«собівартості», це модель, коли нематеріальні активи відображаються за собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації або будь-яких накопичених збитків від зменшення 
корисності. 

Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів. 

Ліквідаційну вартість нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації 
Компанія приймає за нуль. 

Компанія встановлює такі групи нематеріальних активів та строки корисної експлуатації: 

------------------------------------------------------------------ 
|              Групи             |Строк корисної експлуатації    | 
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|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 1 - права користування    |відповідно                     | 
|природними ресурсами (право     |до правовстановлюючого         | 
|користування надрами, іншими    |документа                      | 
|ресурсами природного середовища,|                               | 
|геологічною та іншою            |                               | 
|інформацією про природне        |                               | 
|середовище);                    |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 2 - права користування    |відповідно                     | 
|майном (право користування      |до правовстановлюючого         | 
|земельною ділянкою, крім права  |документа                      | 
|постійного користування         |                               | 
|земельною ділянкою, відповідно  |                               | 
|до закону, право користування   |                               | 
|будівлею, право на оренду       |                               | 
|приміщень тощо);                |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 3  - права на комерційні  |відповідно                     | 
|позначення (права на торговельні|до правовстановлюючого         | 
|марки (знаки для товарів і      |документа                      | 
|послуг), комерційні (фірмові)   |                               | 
|найменування тощо), крім тих,   |                               | 
|витрати на придбання яких       |                               | 
|визнаються роялті;              |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 4 - права на об'єкти      |відповідно                     | 
|промислової власності (право на |до правовстановлюючого         | 
|винаходи, корисні моделі,       |документа, але не менш як      | 
|промислові зразки, сорти        |5 років                        | 
|рослин, породи тварин,          |                               | 
|компонування (топографії)       |                               | 
|інтегральних мікросхем,         |                               | 
|комерційні таємниці, в тому     |                               | 
|числі ноу-хау, захист від       |                               | 
|недобросовісної конкуренції     |                               | 
|тощо) крім тих, витрати на      |                               | 
|придбання яких визнаються       |                               | 
|роялті;                         |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 5 - авторське право та    |відповідно                     | 
|суміжні з ним права (право на   |до правовстановлюючого         | 
|літературні, художні, музичні   |документа, але не менш як      | 
|твори, комп'ютерні програми,    |2 роки                         | 
|програми для електронно-        |                               | 
|обчислювальних машин, компіляції|                               | 
|даних (бази даних), фонограми,  |                               | 
|відеограми, передачі (програми) |                               | 
|організацій мовлення тощо) крім |                               | 
|тих, витрати на придбання яких  |                               | 
|визнаються роялті;              |                               | 
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 6 - інші нематеріальні    |відповідно                     | 
|активи (право на ведення        |до правовстановлюючого         | 
|діяльності, використання        |документа                      | 
|економічних та інших привілеїв  |                              
|--------------------------------+-------------------------------| 
|група 7 – придбання             |                               | 
|нематеріальних активів          |        -                      | 
|                                |                               | 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                              
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Інвентаризація нематеріальних активів  проводиться раз на рік обов’язково перед 
складанням річної фінансової звітності. Термін проведення інвентаризації встановлюється 
Компанією протягом  IV кварталу поточного року.  

 

  Інвестиційна нерухомість. 

Компанія визнає інвестиційною нерухомістю таку нерухомість, що утримується з метою 
отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох 
цілей у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».  

Компанія визнає таку, належну їй інвестиційну нерухомість: 

- будівлі, які є власністю Компанії та надані в оренду згідно з однією чи кількома угодами 
про операційну оренду. 

Компанія обирає своєю обліковою політикою, щодо інвестиційної нерухомості, модель  
«собівартості» і обліковує інвестиційну нерухомість  за собівартістю мінус будь-яка 
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності у 
відповідності до аналогічних  об’єктів основних засобів. 

Ліквідаційна вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю. 

   Запаси. 

 Компанія обліковує  запаси у відповідності до МСБО 2 «Запаси».   

Компанія оцінює запаси за меншою з таких величин: 

собівартість та чиста вартість реалізації, визначених згідно МСБО 2 «Запаси». 

 Компанія класифікує запаси: 

- виробничі запаси; 
- виробничі допоміжні матеріали; 
- матеріали; 
- незавершене виробництво; 
- готова продукція; 
- товари. 

Товариство визначає собівартість запасів за формулою «перше надходження – перший 
видаток» (ФІФО). Формула ФІФО припускає, що одиниці запасів, які були придбані або 
вироблені першими, продаються першими, а отже, одиниці, які залишаються в запасах на 
кінець періоду, є тими, що були придбаними, або виробленими останніми. 

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому 
визнається відповідний дохід. 
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Сума списання вартості запасів до їх чистої вартості реалізації та втрати запасів 
визнаються Компанією витратами періоду, в якому відбулося списання або втрата. 

У разі коли запаси розподіляються на інший актив (як компонент основного засобу), вони 
визнаються витратами протягом строку корисної експлуатації цього активу. 

 

 Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти Компанії та їх еквіваленти включають кошти в банках і касі. 

Для цілей звіту про рух грошових коштів Компанії  грошові кошти та їх еквіваленти 
складаються з коштів в банках і касі в функціональній валюті представлення фінансової 
звітності. 

 

 Операції в іноземній валюті. 

При переведенні результатів та фінансового стану Компанії у валюту подання фінансової 
звітності Компанія керується МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів».  

Операції, деноміновані у валютах, відмінних від відповідної функціональної валюти,  
відображаються Компанією у функціональній валюті за обмінним курсом, що діє на дату 
проведення операції. 

 Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 
функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 
перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дату проведення операції. 

Результат такого перерахунку визнається в прибутках та збитках. 

 Зменшення корисності активів. 

Компанія застосовує МСБО 36 «Зменшення корисності активів» для забезпечення обліку  
своїх активів за сумою, яка не є більшою ніж сума їх очікуваного відшкодування .  

Корисність активу зменшується, коли балансова вартість активу перевищує суму його 
очікуваного відшкодування.  Сума, на яку  балансова вартість активу або одиниці, що 
генерує грошові кошти , перевищує суму  його (її) очікуваного відшкодування  визнається 
збитком від зменшення корисності. 
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 Фінансові інструменти. 

 Компанія визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів у 
відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та оцінка» та МСБО 32  
«Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» . 

Компанія 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. 

Компанія визнає фінансові активи та фінансові зобов`язання за собівартістю у 
відповідності до МСБО 39 «Фінансові інструменти : визнання та оцінка». 

Компанія визнає фінансовим активом  будь-який актив, що є: 

- грошовими коштами; 
- інструментом власного капіталу іншого суб`єкта господарювання; 
- контрактним правом отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив та 

обмінювати фінансові інструменти; 
- контрактом, розрахунки за яким  здійснюватимуться власними інструментами 

капіталу. 

Компанія створює резерв  на погашення сумнівного фінансового активу у відповідності до 
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» у разі якщо корисність 
фінансового активу зменшується. 

Балансова вартість активу зменшується шляхом застосування рахунку резерву, а сума 
збитку  визнається у прибутках і збитках для всіх знецінених фінансових активів. 

Компанія визнає фінансовим зобов`язанням будь-яке зобов`язання , що є: 

- контрактним зобов`язанням надавати грошові кошти або інші фінансові активи 
іншому суб`єкту господарювання або обмінювати фінансові активи та фінансові 
зобов`язання; 

- контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться власними інструментами 
капіталу. 

Фінансові зобов’язання визнаються  первісно за справедливою вартістю за вирахуванням 
суми прямих витрат за операціями. 

Доходи і витрати,  при припиненні визнання фінансового зобов’язання, визнаються у 
складі чистого прибутку або збитку при припиненні їх визнання.  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання підлягають взаємозаліку, а чиста сума  
представленню  у звіті про фінансовий стан тоді, коли є здійснене в цей момент юридичне 
право на взаємозалік визнаних сум. 

Припинення визнання фінансового активу чи фінансового зобов’язання відбувається у 
відповідності до критеріїв МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 
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    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: 

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

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

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

обмеження щодо їх використання. 

 Інші активи  класифікуються як непоточні. 

Зобов’язання  класифікується як поточне, якщо: 

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

- Компанія утримує це зобов’язання в основному з метою продажу; 
- зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного 

періоду; 
- Компанія не має права відстрочити погашення зобов’язання протягом як мінімум 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Інші зобов’язання класифікуються як непоточні.  

Фінансові інструменти класифікуються виходячи з очікуваного строку їх корисного 
використання. 

   Витрати на позики. 

 У відповідності до МСБО 23 «Витрати на позики» Компанія визнає  витрати на позики, 
що безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 
кваліфікованого активу і є собівартістю такого активу та інші витрати на позики, які 
визнаються як витрати. 

Витратами на позики Компанія вважає  витрати на сплату відсотків та інші витрати, 
понесені  у зв`язку із запозиченням коштів.  

  Пенсійні зобов`язання та інші виплати персоналу. 

У відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам» Компанія визнає : 
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- зобов`язання, якщо працівник надав послугу в обмін на виплати, які будуть 
сплачені в майбутньому; 

- витрати,  якщо Компанія споживає економічну вигоду, що виникає внаслідок 
послуги, наданої працівником в обмін на виплати працівникам . 

Компанія проводить такі виплати працівникам: 

- короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, внески на соціальне 
забезпечення, оплачені щорічні відпустки та тимчасова непрацездатність, премії та 
матеріальні допомоги; 

- виплати при звільнені. 

Компанія здійснює певні відрахування до Державного Пенсійного фонду за ставками, що 
діють протягом року, виходячи з нарахованої заробітної плати. Ці відрахування 
відображаються як витрати у тому звітному періоді, до якого відноситься відповідна 
заробітна плата. 

 

 Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи . 

Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому Компанія має 
юридичні або добровільно взяті на себе зобов`язання, для врегулювання яких з великим 
ступенем ймовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні 
економічні вигоди, а також суму зобов’язання можна достовірно визначити.  

Компанія визнає забезпечення у відповідності до МСБО 37 «Забезпечення, умовні 
зобов’язання та умовні активи». 

Умовні активи та зобов’язання визнаються Компанією у відповідності до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

 Оренда. 

Компанія застосовує МСБО 17 «Оренда»  проводячи операції, що передбачають угоди, 
згідно з якими орендодавець передає орендареві в обмін на платіж або ряд платежів право 
користування активом протягом погодженого періоду часу. Компанія класифікує операції 
з оренди як операційну оренду та фінансову оренду. 

Облік, визнання та розкриття інформації про операції з оренди проводиться  Компанією у 
відповідності з МСБО 17 «Оренда». 

 Дохід. 

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

- продаж товарів; 
- надання послуг; 
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- використання активів Компанії іншими сторонами, результатом чого є відсотки, 
роялті та дивіденди. 

Компанія оцінює дохід за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана  
або підлягає отриманню. 

Дохід від продажу товарів визнається в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

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

- за компанією 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 Компанії 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 Компанії 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. 

Ступінь завершеності операції визначається методом огляду виконаної роботи.  

Компанія класифікує доходи як : 

- дохід від звичайної діяльності; 

- прибуток від інших операцій. 

 

 Податки на прибуток. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає обліковий підхід 
до податків на прибуток . Компанія обліковує поточні та майбутні податкові наслідки: 

- майбутнього відшкодування ( компенсації)  балансової вартості активів 
(зобов`язань) , які визнані  в звіті про фінансовий стан Компанії; 

- операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності 
Компанії . 

Даний стандарт Компанія застосовує до складу податків на прибуток включаючи всі 
податки, що базуються на оподатковуваному прибутку. 
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Якщо є ймовірність того, що відшкодування або компенсація балансової вартості активу 
чи зобов`язання збільшить (зменшить) суму майбутніх податкових платежів порівняно з 
тим, якими вони були у разі відсутності податкових наслідків відшкодування або 
компенсації, Компанія , визнає відстрочене податкове зобов`язання  (відстрочений 
податковий актив). 

 

 Події після звітної дати. 

 

У відповідності до МСБО10 «Події після звітного періоду» Компанія  визначає  
сприятливі та несприятливі події, які відбуваються з кінця звітного періоду до дати 
затвердження  фінансової звітності до випуску. Компанія 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» Компанія  коригує  фінансову 
звітність стосовно подій після звітного періоду та розкриває інформацію про такі 
коригування. 

Події, що відбулися після звітної дати, які не є коригуючими подіями, відображаються в 
примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.  

 

 Зв’язані  сторони. 

Компанія 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. 

 

3. Здатність продовжувати діяльність безперервно. 

Фінансова звітність Компанії складена на основі припущення про безперервність. 

Компанія вважає що за станом на 31 грудня 2014 року не існує подій, умов або ризиків, 
які окремо або сукупно, можуть поставити під сумнів здатність Компанії продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі.  

За рік, що закінчився, Компанія визнала збиток  в сумі 679  тис. грн.  За попередній 2013 
рік Компанія також визнала результатом своєї діяльності  збиток в сумі 822 тис. грн. 
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Компанія планує в 2015 році  досягти позитивного фінансового результату. 

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2014 року визнані  в сумі 2641 тис. грн. і 
розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії суми 
поточних і непоточних зобов’язань Компанії. 

Чисті активи Компанії за станом на 31 грудня 2013 року  були визнані в сумі 3320 тис. 
грн. і розраховані шляхом вирахування із суми поточних і непоточних активів Компанії 
суми поточних і непоточних зобов’язань Компанії. 

Для порівняння сума акціонерного капіталу за станом на 31 грудня 2014 року становить 
4320 тис. грн. Таким чином вартість чистих активів менше  акціонерного капіталу і не  
відповідає   вимогам  чинного законодавства, а саме частині третій статті 155  Цивільного кодексу 
України № 435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами та доповненнями). 

4. Основні засоби та нематеріальні активи. 

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі «собівартості», за станом на 31 
грудня 2014 року визначена в сумі 2863  тис. грн. 

Собівартість придбання  –  30782 тис. грн., амортизація –  27919 тис. грн. 

Основні засоби Компанії згідно груп розподіляються: 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  – 1713  тис. грн. 

Машини та обладнання – 222 тис. грн. 

Транспортні засоби – 32  тис. грн. 

Інші основні засобі  -  10 тис. грн. 

Виготовлення основних засобів –  886 тис. грн. 

 

Вартість основних засобів Компанії, згідно обраної моделі «собівартості», за станом на 31 
грудня 2013 року була  визначена в сумі  3121 тис. грн. 

Собівартість придбання  –  32817 тис. грн., амортизація –  29696 тис. грн. 

Основні засоби Компанії  в 2013 році згідно груп розподілялись: 

Будівлі, споруди, передавальні пристрої  – 2767  тис. грн. 

Машини та обладнання – 245 тис. грн. 

Транспортні засоби – 97  тис. грн. 



 

30 

 

Інструменти, прилади, інвентар -  2 тис. грн. 

Інші основні засоби – 10 тис. грн. 

Сума контрактних зобов’язань по придбаним  (виготовленим) основним засобам за 2014 
рік  становить 148 тис. грн. 

За період 2014 року основні засоби Компанії не вибували. 

За звітний період Компанія нарахувала амортизації  в сумі 455   тис. грн.  

Виготовлення основних засобів  амортизації не підлягає. 

Компанія володіє всіма правами на свої основні засоби. 

 

Вартість нематеріальних активів Компанії, згідно обраної моделі «собівартості», за станом 
на 31 грудня 2014 року визнана в сумі 211  тис. грн. , у порівнянні з 2013 роком не 
змінилась. 

Собівартість придбання  –  211 тис. грн. 

Нематеріальні активи Компанії згідно груп розподіляються: 

-  права користування майном  – 211 тис. грн. (Права користування земельною 
ділянкою). 

Протягом 2014 року вибуття нематеріальних активів не було. 

Компанія володіє всіма правами на свої нематеріальні активи. 

5. Інвестиційна нерухомість. 

Вартість інвестиційної нерухомості  Компанії, згідно обраної моделі «собівартості»,  за 
станом на 31 грудня 2014 року визначена в сумі  805   тис. грн. 

Собівартість придбання  –  3144  тис. грн.,  накопичена амортизація – 2339 тис. грн. 

За 2014 рік Компанія нарахувала амортизації по інвестиційній нерухомості  в сумі 107  
тис. грн. 

В 2014 році Компанія  здійснювала виготовлення (поліпшення)  інвестиційної нерухомості 
в сумі 75 тис. грн. 

Вибуття інвестиційної нерухомості у 2014 році не відбувалось. 
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6. Запаси. 

За станом на 31 грудня 2014 року компанія визнає у складі поточних активів запаси в сумі 
42  тис. грн.  

За станом на 31 грудня 2013 року компанія визначала у складі поточних активів запаси в 
сумі 31  тис. грн.  

Запаси Компанії відображені у фінансовій звітності за справедливою вартістю. 

Запаси за чистою вартістю реалізації за станом на 31 грудня 2014 року не відображені. 

Компанія класифікує запаси у відповідності до обраної облікової політики та визначає на 
31 грудня 2014 року такі класи запасів: 

- виробничі запаси – 11 тис. грн.; 
- товари –31 тис. грн. 

Компанія класифікувала запаси у відповідності до обраної облікової політики та 
визначала на 31 грудня 2013 року такі класи запасів: 

- товари – 31  тис. грн. 

У відповідності до визначеної Товариством облікової політики, собівартість запасів 
визначається за методом ФІФО. Таким чином одиниці запасів, які залишилися за станом 
на 31 грудня 2014 року є такими, що придбані та вироблені останніми. 

Компанія застосовує дану формулу до всіх запасів, що визнані в залишках на 31 грудня 
2014 року. 

Балансова вартість запасів, котрі реалізовані, визнається витратами періоду, в якому 
визнається відповідний дохід.   

7. Фінансові інструменти. 

Компанія визнає, оцінює  та подає  інформацію щодо фінансових інструментів у 
відповідності до МСБО 39  «Фінансові інструменти : визнання та оцінка» та МСБО 32  
«Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Компанія за 2014 рік визнала  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 2014 року компанія визнає такі поточні фінансові активи:  
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За станом на 31 грудня 2014 року Компанія визнає  іншу поточну  дебіторську 
заборгованість в сумі  36 тис. грн., котра виникла як контрактне право отримувати 
грошові кошти за  надані послуги: 

 від вітчизняних покупців – 36 тис. грн. 

Аванси з податків та інших платежів за 2014 рік  в сумі 31 тис. грн. 

Компанія визнає за станом на 31 грудня 2014 року поточним фінансовим активом грошові 
кошти, що знаходяться на поточних рахунках банківських установ  в сумі 13 тис. грн.: 

- в національній валюті – 13 тис. грн. 

За станом на 31 грудня 2014 року Компанія визнає поточним фінансовим активом  
заборгованість  в сумі 52 тис. грн., що є складовою розрахунків  з податку на додану 
вартість. 

За станом на 31 грудня 2014 року компанія визнає  такі поточні фінансові 
зобов’язання :  

За станом на 31 грудня 2014 року Компанія визнає поточним фінансовим зобов’язанням 
торговельну кредиторську заборгованість, як контрактне зобов’язання надавати грошові 
кошти за придбані товари, роботи, послуги вітчизняним постачальникам в сумі 603 тис. 
грн. 

Аванси отримані від вітчизняних покупців та замовників Компанії на 31 грудня 2014 року 
складають 25  тис. грн. 

Інші поточні фінансові зобов’язання Компанія на 31 грудня 2014 року визнає в сумі 784 
тис. грн., в тому числі:  

- поточна заборгованість з податку на додану вартість , що виникла внаслідок 
застосування норм Податкового Кодексу України в сумі – 7 тис. грн.;  

- інші поточні фінансові зобов’язання – 777 тис. грн. 

 

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

Акціонерний капітал компанія визнає в сумі 4320 тис. грн. 

Акціонерний капітал  станом на 31 грудня 2014 року це  статутний капітал  товариства, що 
становить  4320100   грн. і поділено на  17280400  простих іменних акцій вартістю 0,25 
грн. кожна.   

Форма існування акцій  бездокументарна. 
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Статутний капітал товариства на дату фінансової звітності сформовано і сплачено 
повністю  за 17280400  простих іменних акцій  на   загальну суму 4320100  грн., що 
складає 100 відсотків статутного капіталу. 

За станом на 31 грудня 2014 року Компанією не створено резерв на покриття можливих 
збитків. 

Компанія за станом на 31 грудня 2014 року визнає  збиток  в сумі  1679  тис. грн. 

 

8. Дохід. 

Компанія застосовує МСБО 18 «Дохід»  до обліку доходу, який виникає в результаті 
звичайної та іншої діяльності та визнає за звітний 2014 рік такі доходи: 

1. Дохід від звичайної діяльності: 

- надання послуг – 468  тис. грн., у тому числі: 
- операційна оренда – 197 тис. грн. 

За 2013 рік Компанія визнавала  такі доходи: 

1. Дохід від звичайної діяльності: 

- надання послуг – 167  тис. грн., у тому числі: 
- складське господарство – 167 тис. грн. 

Компанія розкриває та подає інформацію у єдиному звіті про прибутки та збитки за 2014 
рік  у відповідності до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» за методом «функції 
витрат»: 

Дохід від продажу – 468 тис. грн.; 

Собівартість реалізації – 330 тис. грн.; 

Валовий прибуток –  138 тис. грн.; 

Адміністративні витрати – 817 тис. грн.; 

Збиток за рік –  679 тис. грн. 

За 2013 рік : 

Дохід від продажу – 167 тис. грн.; 

Собівартість реалізації – 145 тис. грн.; 

Валовий прибуток –  22 тис. грн.; 
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Адміністративні витрати – 842 тис. грн.; 

Інші витрати – 2 тис. грн.; 

Збиток за рік –  822 тис. грн. 

До складу інших витрат Компанії за 2013 рік увійшли: 

- витрати від інших операцій – 2 тис. грн. 

Компанія розкриває додаткову інформацію про характер витрат за 2014 рік: 

- матеріальні витрати та послуги – 74  тис. грн.; 
- витрати на виплати працівникам  – 321 тис. грн.; 
- витрати  на соціальні заходи – 115 тис. грн.; 
- витрати на амортизацію – 562 тис. грн.; 
- інші витрати – 75  тис. грн. 

9. Податок на прибуток. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визначає обліковий підхід 
до податків на прибуток. 

Компанія у відповідності до МСБО 12 «Податки на прибуток» визнає,  що  за станом на 31 
грудня 2014 року  майбутні податкові наслідки відсутні. 

 

10. Прибуток на акцію. 

У відповідності до МСБО 33 «Прибуток на акцію» компанія обчислює за 2014 рік, що 
закінчився,  базисний прибуток на акцію утримувачів звичайних акцій. 

Базисний прибуток на акцію обчислюється за допомогою ділення прибутку, який 
відноситься до утримувачів звичайних акцій Компанії,  на  середньозважену кількість 
звичайних акцій, що перебували в обігу протягом 2014 року. 

Збиток, який відноситься до утримувачів звичайних акцій,  компанія визнає за 
результатами 2014 року в сумі 679  тис. грн. Середньозважена кількість звичайних акцій, 
що перебували в обігу протягом 2014 року, становить 17280400  штук. 

Базисний збиток на акцію компанія визнає за 2014 рік, що закінчився, в сумі 0,0393  грн. 

Компанія у 2014 році не нараховувала та не виплачувала дивіденди за 2013 рік.  
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11. Виплати працівникам. 

У відповідності до МСБО 19 «Виплати працівникам» компанія розкриває інформацію 
стосовно короткострокових  виплат працівникам за 2014 рік , таких  як заробітна плата, 
оплачені щорічні відпустки, а також виплати на соціальне забезпечення. 

Заробітної плати, оплати щорічних відпусток  за 2014 рік нараховано  321 тис. грн., 
єдиний соціальний внесок за 2014 рік нараховано 115  тис. грн. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників Компанії за 2014 рік складає  15 осіб. 

12. Джерела невизначеності оцінки. 

Деякі суми, включені до фінансової звітності, а також пов’язані з ними розкриття 
інформації вимагають від управлінського персоналу Компанії здійснення припущень 
відносно сум або умов, які не можуть бути точно відомі на дату підготовки звітності. 

Управлінський персонал Компанії проводить оцінки на постійній основі, виходячи з 
результатів і досвіду минулих періодів, консультацій фахівців, тенденцій та інших 
методів, які керівництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з 
прогнозів щодо того, як вони можуть змінитися в майбутньому. Однак невизначеність цих 
припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть вимагати 
суттєвих коригувань вартості активу або зобов’язання, стосовно яких здійснюються такі 
припущення та оцінки, в майбутньому. 

Основні невизначеності: 

- амортизація основних засобів та інвестиційної нерухомості ґрунтується на 
здійснених управлінським персоналом оцінках майбутніх строків корисного 
використання цих активів. Оцінки можуть змінюватися під впливом технологічного 
розвитку, конкуренції, зміни ринкових умов та інших чинників, котрі важко 
передбачити.  Подібні зміни можуть призвести до змін очікуваних строків 
корисного використання та амортизаційних відрахувань. 

13. Зв`язані сторони. 

Компанія у відповідності до МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»  
розкриває інформацію щодо зв’язаних осіб у фінансовій звітності за 2014 рік. 

Зв’язаними сторонами Компанії є акціонер: 

- Регіональне відділення Фонду Державного майна України  по Кіровоградській 
області – акціонер, котрий  утримує акції, що складають 99,965 % статутного 
капіталу Компанії; 

Зв’язаними особами Компанії є член провідного управлінського персоналу: 

Голова правління –  – Степанов Віктор Олегович. 
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