
Титульний аркуш 
 

26.11.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 349 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 
 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Баган Ю.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 
 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод 

мiнеральних вод "Оскар" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 22415322 

4. Місцезнаходження: 82482, Україна, Львівська обл., - р-н, м. Моршин, вул.Геологiв,12 а 

5. Міжміський код, телефон та факс: (03260) 6-22-88, (03260) 6-22-88 

6. Адреса електронної пошти: v.fedoruk@ids-borjomi.com 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 23.11.2020, Рiшення акцiонера №51/UKR вiд 

23.11.2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.morshynska.ua/official 26.11.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)  X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента   

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій  

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій   

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі   

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами   

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)  X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом   

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року   

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Товариство є приватним та не здiйснювало публiчного розмiщення акцiй, тому у звiт 

включено iнформацiю вiдповiдно до  п.5 глави 4 Роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 

2826. Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:   

Розiдл 4. Посада корпоративного секретаря в Товариствi не передбачена. 

Роздiл 5. Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств 

Роздiл 6. Товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента 

Роздiл 8 Товариство за звiтний перiод не мало  штрафних санкiй емiтента. 

Роздiл 12-15. Товариством не заповнюється. 

До Розiдлу 17 п.2-6. Товариство не випускало iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери,  крiм 

простих iменних акцiй.  Придбання власних акцiй про звiтного перiоду не вiдбувалось. 

Роздiл 18 . Звiт про стан об'єкта нерухомостi не наводиться оскiльки емiтент не розмiщував 

цiльовi облiгацiї пiдприємства, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

Роздiл 19-20. Товариство не володiє iнформацiєю про наявнiсть у власностi працiвникiв 



емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) Товариства. 

Роздiл 20. Працiвники товариства не володiють акцiями товариства понад 0,1 вiдсотка розмiру 

статутного капiталу 

Роздiл 21. Iнформацiї про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому 

числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на 

вiдчуження таких цiнних паперiв за звiтний 2019 рiк не викало. 

Роздiл 22. Товариством не заповнюється. 

Роздiл 23 За звiтний 2019 рiк виплата дивiдендiв не проводилась 

Роздiли 25-28 Товариство не заповнюються. 

Роздiл 31 Товариство не заповнюється оскiльки не являється поручителем щодо забеспечення 

випуску боргових паперiв. 

Роздiл 33. У Товариства  немає акцiонерних або корпоративних договорiв. 

Роздiл 34 У Товариства  немає договорiв та/або правочини, умовою чинностi яких є 

незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над Товариством.  

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 25.03.2003 

4. Територія (область) 

 Львівська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 8800000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 520 

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

 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв; Виробництво мiнеральних вод та iнших вод, 

розлитих у пляшки 

 10.41 - Виробництво олiї та тваринних жирiв 

 10.73 - Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", МФО 322313 

2) IBAN 

 UA513223130000026005000028620 

3) поточний рахунок 

 UA513223130000026005000028620 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "Укрексiмбанк", МФО 322213 

5) IBAN 

 UA513223130000026005000028620 

6) поточний рахунок 

 UA513223130000026005000028620 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності  

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

3355 27.07.2004 Державний комiтет природних 

ресурсiв України 

27.07.2024 

Опис видобування мiнеральних природних столових вод 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

6012 24.12.2014 Державна служба геологiї та 

надр України 

24.12.2034 



Опис видобування мiнеральних природних столових вод 

Придбання, зберiгання, 

використання прекурсорiв 

40 07.07.2016 Державна служба України з 

питань контролю за 

наркотиками 

07.07.2021 

Опис Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

5978 05.09.2014 Державна служба геологiї та 

надр України 

05.09.2034 

Опис видобування мiнеральних природних столових вод 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

4727 03.02.2016 Державна служба геологiї та 

надр України 

29.05.2024 

Опис 
Геологiчне вивчення, у т.ч. дослiдно-промислова розробка дiлянка 

Лотатники №2 

Спецiальний дозвiл на 

користування надрами 

6301 01.12.2018 Державна служба геологiї та 

надр України 

05.12.2038 

Опис видобування мiнеральних природних столових вод 

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 

1) Найменування 

 Приватне пiдприємство "Iва" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне підприємство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 22411181 

4) Місцезнаходження 

 вул. Геологiв, 12а, м. Моршин, Львiвська область Львiвська обл.,  82482 

5) Опис  

 Товариство володiє 100% статутного капiталу ПП "Iва". 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Потужнiсть" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30203858 

4) Місцезнаходження 

 81795, Львiвська, обл., Жидачiвський р-н, с. Зарiчне, вул. Нова, 55 

5) Опис  

 Товариство володiє 100% статутного капiталу ТзОВ "Потужнiсть". 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдс Аква Сервiс" 

2) Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 42201052 

4) Місцезнаходження 

 вул. Геологiв, 12а, м. Моршин, Львiвська область Львiвська обл.,  82482 

5) Опис  

 Товариство володiє 1% статутного капiталу ТзОВ " Iдс Аква Сервiс ". 

 

 



 

16. Судові справи емітента 

 
№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 813/2196/18 Львiвський 
окружний 

адмiнiстративний 
суд 

ПрАТ "МЗМВ" 
Оскар " 

офiс великих 
платникiв податкiв 

Державної 
фiскальної служби 

України 

- Про визнання протиправними 
та скасування податкових 

повiдомлень-рiшень 

Задовiльнити 
позовнi вимоги 

Опис: 

04.06.2018 р Львiвський окружний адмiнiстративний суд винiс постанову про вiдкриття провадження у справi та призначення справи до розгляду на 19.06.2018 р У 
зв'язку з неявкою сторiн розгляд справи перенесли на 16.07.2018 р 16.07.2018 р при розглядi справи суд зобов'язав сторони надати додатковi пояснення i докази i 
вiдкласти судовий розгляд на 02.08.2018 р. 02.08.2018 р. Суд прийняв Рiшення, яким задовольнив позовнi вимоги ПрАТ "МЗМВ "Оскар" в повному обсязi. ОВПП ДФС 

подав апеляцiйну скаргу. 08 лютого 2019 року Восьмим апеляцiйним адмiнiстративним судом постановлено ухвалу про вiдмову у вiдкритi апеляцiйного провадження 
за апеляцiйною скаргою Офiсу великих платникiв податкiв Державної фiскальної служби на рiшення Львiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 02 серпня 
2018 року. 

2 №2а-12681/11/

1370 

Львiвський 

окружний 
адмiнiстративний 

суд 

ПрАТ "МЗМВ" 

Оскар " 

офiс великих 

платникiв податкiв 
Державної 

фiскальної служби 
України 

- Про визнання протиправними 

та скасування податкових 
повiдомлень-рiшень 

ПрАТ "МЗМВ 

"Оскар" подало 
апеляцiйну 

скаргу 

Опис: 

За результатами перевiрки Спецiалiзованою державною податковою iнспекцiєю по роботi з великими платниками податкiв у м. Львовi 10.05.2011 року було складено 
Акт №440/08-01/22415322, на пiдставi якого було винесено податкове повiдомлення-рiшення №9941/01-01/22415322/1883 вiд 23.05.2011 року про зменшення розмiру 
вiд'ємного значення суми ПДВ на 58 676,45 гривень, в якому СДПI ВПП у м. Львовi було зроблено висновок про порушення ПрАТ "МЗМВ "Оскар" вимог пп. 7.4.5 п. 
7.4 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартiсть" у зв'язку з не пiдтвердженням податкового кредиту позивача по ланцюгу постачальникiв, що не вiдповiдає 

дiйсностi. 
 ПрАТ "МЗМВ "Оскар" категорично не погоджується з податковим повiдомленням-рiшенням №9941/01-01/22415322/1883 вiд 23.05.2011 року, в результатi 
чого був поданий адмiнiстративний позов. 
 Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду по справi №2а-12681/11/1370 вiд 16.12.2011 року, залишеною без змiн ухвалою Львiвського 
апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.02.2015 року, у задоволеннi позову вiдмовлено. 
 За наслiдками розгляду касацiйної скарги Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" Верховний суд 25.06.2018 року 

прийняв Постанову, якою касацiйну скаргу ПрАТ "МЗМВ "Оскар" задовольнив, Постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду по справi вiд 16.12.2011 
року та Ухвалу Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.02.2015 року - скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. 
Постановою Львiвського окружного адмiнiстративного суду по справi №2а-12681/11/1370 вiд 16.12.2011 року, залишеною без змiн ухвалою Львiвського апеляцiйного 
адмiнiстративного суду вiд 09.02.2015 року, у задоволеннi позову вiдмовлено. 
За наслiдками розгляду касацiйної скарги Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" Верховний суд 25.06.2018 року прийняв 
Постанову, якою касацiйну скаргу ПрАТ "МЗМВ "Оскар" задовольнив, Постанову Львiвського окружного адмiнiстративного суду по справi вiд 16.12.2011 року та 

Ухвалу Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 09.02.2015 року - скасував, справу направив на новий розгляд до суду першої iнстанцiї. 
 19.02.2019 року Львiвський окружний адмiнiстративний суд оголосив вступну та резолютивну частину рiшення, якою в задоволенi позову вiдмовив. Повний 
текст Рiшення складено 25.02.2019 року. 
Рiшення отримано 01.03.2019 року. 27.03.2020 р. ПрАТ "МЗМВ "Оскар" подало апеляцiйну скаргу. 22 травня 2019 року Восьмий апеляцiйний адмiнiстративний суд 



прийняв постанову, якою задовольнив апеляцiйну скаргу ПрАТ "МЗМВ "Оскар". ОВПП ДФС подало касацiйну скаргу. 01.07.2019 р. Касацiйний адмiнiстративний суд 
Верховного суду винiс ухвалу, якою вiдмовив у вiдкриттi касацiйного провадження ОВПП ДФС.  
 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів  

Органiзацiйна структура ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" згiдно штатного 

розпису на чолi з Генеральним директором складається з вiддiлiв, якi мають свої функцiональнi 

обов'язки та вирiшують питання за своїм напрямком: 

- Служба генерального директора 

- Вiддiл персоналу 

- Бухгалтерiя 

- Адмiнiстративний вiддiл 

- Вiддiл iнформацiйних технологiй 

- Вiддiл охорони 

- Вiддiл водних ресурсiв 

- Господарська дiльниця 

- Служба якостi  

- Пiдроздiл гiгiєни 

- Виробничо-аналiтична лабораторiя  

- Технiчна служба 

- Технiчний вiддiл 

- Дiльниця головного механiка 

- Енергетична дiльниця 

- Виробництво 

- Водопровiдна служба 

- Лiнiя розливу у 5 галоннi бутлi 

- Служба логiстики 

- Вiддiл збуту 

- Вiддiл постачання 

- Вiддiл експортно-iмпортної логiстики 

- Склад комплектацiї виробництва 

- Дiльниця експедицiї 

- Дiльниця експлуатацiї навантажувачiв 

Проводились змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв. 

Дочiрнi пiдприємства, фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли у 

Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнарльних вод "Оскар" вiдсутнi. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2019 роцi - 520 осiб 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у 2019 

роцi - 6 осiб. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) у 

звiтному 2019 роцi - 0 осiб. 

Фонд оплати працi за звiтний перiодi - 76 134 318,00 грн. 

У 2019 роцi фонд оплати працi збiльшено вiдносно попереднього звiтного року на 23,50 %. На 



кадрову програму ПрАТ "МЗМВ "Оскар", яка спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї  

працiвникiв операцiйним потребам видiлено у звiтному 2019 роцi: Тренiнги та семiнари - 300 

000,00 грн.; Бухгалтерськi семiнари - 16 000,00 грн.; Навчання з охорони працi - 61 000,00 грн.  

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання  

Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод" входить до наступних 

об'єднань пiдприємств: 

1) "Асоцiацiя виробникiв мiнеральних та питних вод України", що знаходиться за адресою: м. 

Київ, пр-т. Московський, 9, корп. 5, офiс 501; 

 

 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльна дiяльнiсть у звiтному перiодi не проводиться. 

 

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)  

Ведення бухгалтерського, податкового та управлянського облiкiв в Компанiї покладається на 

вiдповiдну службу на чолi з головним бухгалтером.    

У вiдповiдностi до полiтики, Компанiя складає мiсячну, квартальну та рiчну звiтнiсть.   

Встановлено межу суттєвостi при складаннi:  

1) фiнансової звiтностi у розмiрi 100 грн.;    

2) податкової звiтностi у розмiрi 1 грн.    

Для облiку господарської дiяльностi застосовувати програму 1-С 8.3 Пiдприємство. 

Облiк необоротних матерiальних активiв проводиться у вiдповiдностi  до МСФО. 

Метод нарахування амортизацii застосовувати: 

В бухгалтерському облiку- прямолiнiйний, 

В податковому облiку     -прямолiнiйний. 

Облiк запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСФО 

Облiк придбаних  запасiв здiйснюється за первiсною вартiстю придбання з урахуванням 

транспортно-заготiвельних витрат. 

Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом середньозваженоi собiвартостi. 

Облiк короткострокових i довгострокових фiнансових iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно  до 

МСФО. 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 



виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними видами продукцiї Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод 

мiнеральних вод "Оскар" є: 

1) Мiнеральна Вода "Моршинська"; 

2) Мiнеральна Вода "Моршинка"; 

3) Питна Вода "Аляска". 

 

Всi види продукцiї перелiченi вище є перспективними, що пiдтверджено роками успiшного 

виробництва та збуту даної продукцiї. 

Основним ринком збуту продукцiї 99,9% - це Україна. Генеральними дистриб'юторами та 

осноними клiєнтами є Приватне акцiонерне товариство "Iндустрiальнi та дистрибуцiйнi 

системи" та  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IДС Аква Сервiс". 

Сезон виробництва продукцiї прямо пов'язаний iз сезоном споживання, максимальне значення 

якого приходиться на лiтнiй перiод. 

Основними ризиками в дiяльностi емiтента є змiни в законодавствi стосовно дозвiльної системи 

на видобуток води, а також змiни у сферi оподаткування. 

Джерелами сировини - є надра, вартiсть сировини складається з витрат емiтента на видобування 

та сплатою пов'язаних iз цим податкiв. 

Конкуренцiя у галузi виробництва мiнеральних та питних вод досить висока. Але в супереч 

всьому ПрАТ "Моршинський завод мiнеральних вод "Оскар" - є лiдером галузi, на протязi 

багатьох рокiв, як за обсягами виробництва так i за iновацiями. Особливiсть продукцiї полягає у 

хiмiко-фiзичних властиовостях вод, що є сировиною продукцiї емiтента, а також високими 

стандартами виробництва. 

У вiдповiдностi до внутрiшнiх процедур пiдприємства, що регулюють процес придбання ТПМ, 

закупiвля здiйснюється на тендернiй основi, за результатами проведення яких визначається 

зазвичай троє постачальникiв. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання за 2019 рiк:  

1) будинки та споруди -22 585,9 тис. грн.; 

2) машинне обладнання - 34 378 тис. грн.; 

3) транспортнi засоби - 9 613 тис. грн.; 



4) iншi ОЗ - 4 972,1 тис. грн.; 

5) земельнi дiлянки -1 500тис. грн. 

5) нематерiальнi активи - 6 687 тис. грн.. 

 

Основнi придбання за 2018 рiк:  

1) 1) будинки та споруди -6793 тис. грн.; 

2) машинне обладнання - 19134 тис. грн.; 

3) транспортнi засоби - 1675 тис. грн.; 

4) iншi ОЗ - 17765 тис. грн.; 

5) нематерiальнi активи - 9694 тис. грн.. 

Основнi придбання за 2017 рiк:  

1) будинки та споруди - 16553 тис. грн.; 

2) машинне обладнання - 56478 тис. грн.; 

3) транспортнi засоби - 4033 тис. грн.; 

4) iншi ОЗ - 5808 тис. грн.; 

5) нематерiальнi активи - 243 тис. грн.. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби - це матерiальнi необоротнi  активи, якi пiдприємство утримує з метою 

використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в 

оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), вартiсть яких перевищує 6000 грн згiдно облiкової 

полiтики в 2018 роцi. 

Всi основнi засоби Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" знаходяться на територiї пiдприємства за адресою: Львiвська обл., м. Моршин, вул. 

Геологiв, 12а, окрiм тих, що переданi в оренду у вiдповiдностi до договорiв оренди. 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Однiєю самою важливою проблемою, якi впливає на дiяльнiсть емiтента - це безпiдставнi запити 

та перевiрки контролюючих органiв 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика, щодо фiнансування дiяльностi емiтента не розбоблялась. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів  

Не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 



 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

У зв'язку з ситуацiєю в країнi, в планах на 2020 рiк стратегiя щодо дiяльностi вiдсутня. 

 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Витрати на дослiдження - 1 3377,90 тис. грн 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери ПрАТ "МЗМВ "Оскар" Компанiя "IНТЕРНЕШНЛ 

ДIСТРIБ'ЮШН СIСТЕМЗ ЛIМIТЕД", 

юридична особа вiдповiдно до 

законодавства Республiки Кiпр, 

зареєстрована 06.04.2011 року, 

реєстрацiйний № НЕ 281187, 

розташована за адресою: Agias Zonis 

Street, 4, Palatino Building, Office 301, 

3027, Limassol, Cyprus. як єдиний 

власник - акцiонер, який володiє 100 

(Сто)% акцiй Приватного акцiонерного 

товариства "МОРШИНСЬКИЙ ЗАВОД 

МIНЕРАЛЬНИХ ВОД "ОСКАР" (ПРАТ 

"МЗМВ "ОСКАР") 

Виконавчий орган Одноосiбний виконавчий орган в особi 

Генерального директора 

Генеральний Директор: Баган Юрiй 

Миколайович 

Ревiзiйна комiсiя. Ревiзiйна комiсiя в кiлькостi 3 особи. Голова ревiзiйної комiсiї Iщенко Олена 

Григорiвна 

Член ревiзiйної комiсiї Лук'янов 

Володимир Андрiйович 

Член ревiзiйної комiсiї Гримич 

Святослав Вiльович. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор Баган Юрiй Миколайович 1978 Вища 18 

Генеральний директор  ПАТ 

"Миргородський завод 

мiнеральних вод "  

16.02.2017, 5 

рокiв 

Опис: 

Визначення порядку денного засiдань. Розпорядження майном товариства у межах повноважень згiдно статуту, представлення товариства без 

довiреностi перед третiми особами, прийом та звiльнення з роботи працiвникiв, укладання колективного договору. Повноваження визначаються 

статутом товариства та положенням генерального директора . Здiйснює оперативне керiвництво пiдприємством, направляє дiяльнiсть на 

досягнення необхiдних темпiв розвитку та отримання прибутку. Органiзовує фiнансову та виробничо-господарську дiяльнiсть товариства. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в 

грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. Згiдно рiшення № 27/UKR вiд 10.02.2017 р. акцiонера, як 

єдиного власника (100%) акцiй товариства призначено на посаду генерального директора Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв починаючи з 

16.02.2017 року  

2 

Голова ревiзiйної 

комiсiї 
Iщенко Олена Григорiвна 1976 Вища 26 

Контролер з операцiй ПрАТ 

"IДС" 

07.04.2016, 3 

роки 

Опис: 

 До функцiональних обов'язкiв голови ревiзiйної комiсiї належить здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю правлiння; 

пiдготовка та доведення до вiдома загальних зборiв акцiонерiв результатiв перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi правлiння; органiзацiя 

складання та подання на розгляд та затвердження загальних зборiв акцiонерiв висновку з детальним аналiзом та коментарем рiчних звiтiв та 

балансiв товариства; скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам товариства або виявлення 

ревiзiйною комiсiєю зловживань щодо майна товариства, вчинених його посадовими особами товариства. Скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, 

готує пропозицiї щодо плану перевiрок. Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються 

статутом товариства та положенням "Про ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на 

розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює контролером з операцiй в ПрАТ 

"IДС" (код ЄДРПОУ 22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А). Згiдно рiшення № 22/UKR  вiд 

07.04.2016 р. акцiонера, як єдиного власника (100%) акцiй товариства продовжено термiн дiї повноважень до до 07.04.2019 року.   

3 

Член ревiзiйної комiсiї 
Лук'янов Володимир 

Андрiйович 
1970 Вища 25 

Директор з виробничих 

операцiй ПрАТ "IДС" 

07.04.2016, 3 

роки 

Опис: 

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про 

ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової 

винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює на посадi Директора з виробничих операцiй в ПрАТ "IДС" (код ЄДРПОУ 



22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А). Згiдно рiшення № 22/UKR  вiд 07.04.2016 р. акцiонера, як 

єдиного власника (100%) акцiй товариства продовжено термiн дiї повноважень до до 07.04.2019 року.  

4 

Член ревiзiйної комiсiї Гримич Святослав Вiльович 1970 Вища 27 

Директор з управлiння 

ланцюгом постачання ПрАТ 

"IДС" 

07.04.2016, 3 

роки 

Опис: 

Участь в перевiрках фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. Повноваження визначаються статутом товариства та положенням "Про 

ревiзiйну комiсiю". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Не надав згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової 

винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримував. Працює на посадi Директора з управлiння ланцюгом постачання в ПрАТ "IДС" (код 

ЄДРПОУ 22424953, мiсцезнаходження: 82482, Львiвська обл., м. Моршин, вул. Геологiв, 12 А). Згiдно рiшення № 22/UKR вiд 07.04.2016 р. 

акцiонера, як єдиного власника (100%) акцiй товариства продовжено термiн дiї повноважень до до 07.04.2019 року.  

5 

Головний бухгалтер Макота Лiдiя Богданiвна 1958 Вища 44 

Заступник головного 

бухгалтера ВАТ "Стрийський 

завод "Металiст" 

02.03.2000, 

безстроково 

Опис: 

Ведення бухгалтерського облiку на товариствi у вiдповiдностi iз законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

Визначає, формулює, здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Здiйснює 

контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

немає. Не надала згоди на розкриття розмiру винагороди. Додаткової винагороди в грошовiй чи натуральнiй формi не отримувала. На iнших 

пiдприємствах посад не обiймає. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Компанiя "IНТЕРНЕШНЛ 

ДIСТРIБ'ЮШН СIСТЕМЗ 

ЛIМIТЕД", 

НЕ 281187 

3027, Cyprus, - р-н, Limassol, 

Agias Zonis Street, 4, Palatino 

Building, Office 3 

100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

 
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента: вiрогiднi перспективи подальшого 

розвитку емiтента в цiлому залежать вiд загального економiчного стану країни, полiпшення 

платоспроможностi як громадян так i пiдприємств, тому на даний час керiвництво не має змоги 

прогнозувати вiрогiднi перспективи подальшого розвитку Товариства бiльш, нiж на 12 мiсяцiв 

вiд звiтної дати. В наступному роцi Товариство планує займатись основним видом дiяльностi - 

виробництвом мiнеральної води. Метою Товариства є збiльшення прибутку за рахунок 

розширення клiєнтської бази серед споживачiв, здiйснення заходiв по активiзацiї попиту, 

впровадження нових видiв продукцiї, з урахуванням потреб ринку. Основними цiлями 

Товариства є : зберегти iснуючi можливостi ПрАТ "МЗМВ "Оскар" та репутацiю надiйного 

постачальника продукцiї; зберегти колектив та його традицiї. Крiм того, пiдприємство планує 

продовжувати модернiзацiю та удосконалення  виробництва продукцiї, за рахунок власних 

коштiв, отриманих вiд операцiйної дiяльностi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 

Товариство займається видобуванням та розливом мiнеральної води. За останнi роки у 

товариства Чистий дохiд, 2019 р.- 284 330 тис. грн. 2018р. - 78 831  тис.грн, 2017р.-36 225 

тис.грн, Чистий прибуток(збиток) 2019 р.- 232 833 тис. грн. 2018р. - 64 262тис.грн, 2017р. - 29 

711 тис.грн 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 

Протягом 2019 року не вiдбувалось укладання деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв емiтента, що могло би вплинути на оцiнку активiв, зобов'язань, 

фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства 

 



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 

В зв'язку з непередбачуванiстю та неефективнiстю фiнансового ринку України, загальна 

програма управлiнського персоналу щодо управлiння фiнансовими ризиками зосереджена i 

спрямована на зменшення їх потенцiйного негативного впливу на фiнансовий стан Товариства. 

Операцiї хеджування Товариством у звiтному перiодi не застосовувались. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 

Фiнансовi iнструменти Товариства включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську та 

кредиторську заборгованостi. Товариство не використовує похiднi фiнансовi iнструменти в своїй 

операцiйнiй дiяльностi. Основнi ризики включають: ринковий ризик, ризик лiквiдностi та 

кредитний ризик. Керiвництво аналiзує та узгоджує полiтику управлiння кожним iз цих ризикiв. 

Ринковий ризик. Для дiяльностi Товариства, в основному, характернi фiнансовi ризики у 

результатi ринкових змiн курсiв обмiну валют. Ринковi ризики оцiнюються iз використанням 

аналiзу чутливостi, якi враховують вплив об?рунтовано можливих змiн курсiв обмiну валют 

протягом року. Валютний ризик. Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива 

вартiсть майбутнiх потокiв грошових коштiв вiд фiнансового iнструмента коливатиметься у 

результатi змiн курсiв обмiну валют. Валютний ризик в основному, обумовлений коливаннями 

курсiв обмiну гривнi щодо долара США. Ризик Товариства вiдносно змiни обмiнних курсiв 

iноземної валюти не складає суттєвого впливу на дiяльнiсть Товариства. Ризик лiквiдностi - 

Ризик лiквiдностi являє собою ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання 

на момент їх погашення. Завданням керiвництва є пiдтримання балансу мiж безперервним 

фiнансуванням i гнучкiстю у використаннi умов кредитування, якi надаються постачальниками. 

Товариство проводить аналiз строкiв виникнення активiв i погашення зобов'язань i планує свою 

лiквiднiсть у залежностi вiд очiкуваних строкiв погашення вiдповiдних фiнансових iнструментiв. 

Вiдповiдно до планiв Товариства, його потреби в обiгових коштах задовольняються за рахунок 

надходження грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Товариство не залучає кредитнi 

ресурси. Надходжень вiд операцiйної дiяльностi достатньо для своєчасного погашення 

зобов'язань. Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе 

фiнансовi збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за фiнансовим 

iнструментом або клiєнтським договором. Фiнансовi iнструменти, якi потенцiйно наражають 

Товариство на iстотну концентрацiю кредитного ризику, переважно включають грошовi кошти 

та їх еквiваленти, а також дебiторську заборгованiсть. Iншi ризики вiдстежуються i аналiзуються 

у кожному конкретному випадку. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 

власний кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 

Товариство не користується жодним з зазначених кодексiв. 

 

 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 

Практика корпоративного управлiння, застосовувана понад визначенi законодавством вимоги 



вiдсутня. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 

Власний кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдсутнiй. 

 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 08.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 37/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про попереднє надання згоди на укладення договорiв поставки 

товарно-матерiальних цiнностей (значних правочинiв). 

 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

  Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. По другому питанню порядку денного вирiшили:  

Попередньо надати згоду та погодити укладення договорiв, що стосуються 

поставки товарно-матерiальних цiнностей, таро-комплектуючих матерiалiв та 

обладнання, необхiдних для господарської дiяльностi Товариства (значних 

правочинiв) з будь-яким контрагентом, термiном на 1 (один) календарний рiк, 

загальна вартiсть кожного з яких протягом термiну його дiї не буде перевищувати 

300 000 000 (триста мiльйонiв) гривень без урахування податку на додану 

вартiсть. Уповноважити виконавчий орган Товариства на пiдписання зазначених 

договорiв поставки та пов'язаних з ними всiх супутнiх документiв, необхiдних для 

їх укладення з визначенням iнших умов таких договорiв на власний розсуд. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 38/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про внесення змiн в трудовий контракт з генеральним директором ПрАТ 

"МЗМВ "Оскар", щодо пiдвищення його заробiтної плати. 

3.  Про визначення особи i надання повноважень такiй особi на пiдписання 

додаткової угоди до трудового контракту з генеральним директором ПрАТ 

"МЗМВ "Оскар". 



 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

  Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. По другому питанню порядку денного вирiшили:  

Внести змiни до трудового контракту з генеральним директором ПрАТ "МЗМВ 

"Оскар", шляхом пiдписання додаткової угоди №1 до трудового контракту, щодо 

збiльшення заробiтної плати генеральному директору, починаючи з 01 лютого 

2019 року. 

3. Уповноважити Вичку Вадима Вiталiйовича (паспорт: серiя КХ №690755, 

виданий 12 листопада 1998 року Оржицьким РВ УМВС України у Полтавськiй 

областi) на пiдписання пiдписання додаткової угоди №1 до трудового контракту з 

генеральним директором ПрАТ "МЗМВ "Оскар" 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 39/UKR   

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про премiювання генерального директора ПрАТ "МЗМВ "Оскар" Юрiя 

Багана за 2018 рiк. 

 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

  Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

             Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. По другому питанню порядку денного вирiшили:  

ВИПЛАТИТИ генеральному директору ПрАТ "МЗМВ "Оскар" Юрiю Багану 

премiю. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 19.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 40/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Звiт Генерального директора ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР"  за 2018 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Генерального директора.  

3. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" за 2018 рiк. 

Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПРАТ "МЗМВ 

"ОСКАР". 

4. Затвердження рiчного звiту ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" та фiнансової 

звiтностi за 2018 рiк. 



5. Затвердження висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

6. Про розподiл прибутку i збиткiв ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" за 2018 рiк.  

7. Визначення основних напрямiв дiяльностi та розвитку ПРАТ "МЗМВ 

"ОСКАР" в 2019 роцi. 

 

ТА ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

ОБРАТИ: 

  Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. По другому питанню порядку денного вирiшили:  

ПРИЙНЯТИ та ЗАТВЕРДИТИ звiт генерального директора Товариства про 

пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

3. По третьому питанню порядку денного вирiшили: 

ПРИЙНЯТИ та ЗАТВЕРДИТИ звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за результатами 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 рiк. 

4. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 

ЗАТВЕРДИТИ рiчний звiт Товариства та фiнансову звiтнiсть за 2018 рiк.  

5. По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: 

ЗАТВЕРДИТИ висновки зовнiшнього аудиту за результатами дiяльностi  

Товариства у 2018 роцi та заходи за результатами його розгляду. 

6. По шостому питанню порядку денного вирiшили: 

Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2018 року, спрямувати на 

розвиток Товариства, дивiденди акцiонеру за 2018 рiк не виплачувати. Збитки 

Товариства за 2018 рiк не розподiляти у зв'язку з їх вiдсутнiстю.  

7. По сьомому питанню порядку денного вирiшили: 

Питання затвердження основних напрямкiв дiяльностi розглянути на бiльш 

широкому  засiдання в травнi 2019 року за участю керiвництва/ТОП 

менеджменту компанiї.  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.06.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 41/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1.  Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про надання згоди на участь Генерального директора ПРАТ "МЗМВ 

"Оскар" Багана Юрiя Миколайовича у загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "IДС Аква Сервiс" (iдентифiкацiйний код 42201052) 

з правом голосування на загальних зборах учасникiв i ухвалення рiшень щодо 

всiх питань порядку денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних 

питань стосовно порядку проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та 

обрання у робочi органи управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, 

установчих та iнших документiв, але не обмежуючись цим.  

3. Про надання згоди на участь Генерального директора ПрАТ "МЗМВ 

"Оскар" Багана Юрiя Миколайовича у загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Потужнiсть" (iдентифiкацiйний код 30203858) з 

правом голосування на загальних зборах учасникiв i ухвалення рiшень щодо всiх 

питань порядку денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних питань 

стосовно порядку проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та 

обрання у робочi органи управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, 



установчих та iнших документiв, але не обмежуючись цим.  

4. Про надання згоди на участь Генерального директора ПрАТ "МЗМВ 

"Оскар" Багана Юрiя Миколайовича у загальних зборах засновникiв Приватного 

пiдприємства "IВА" (iдентифiкацiйний код 22411181) з правом голосування на 

загальних зборах засновникiв i ухвалення рiшень щодо всiх питань порядку 

денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних питань стосовно порядку 

проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та обрання у робочi органи 

управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, установчих та iнших 

документiв, але не обмежуючись цим.  

 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

ОБРАТИ: 

  Головою Засiдання - Єлизавету Канєву; 

Секретарем Засiдання - Карiну Воробей; 

По другому питанню порядку денного вирiшили:  

Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ "МЗМВ "Оскар" 

Багана Юрiя Миколайовича на участь у загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "IДС Аква Сервiс" (iдентифiкацiйний код 42201052) 

з правом голосування на загальних зборах учасникiв i ухвалення рiшень щодо 

всiх питань порядку денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних 

питань стосовно порядку проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та 

обрання у робочi органи управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, 

установчих та iнших документiв, але не обмежуючись цим. 

2. По третьому питанню порядку денного вирiшили: 

Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ "МЗМВ "Оскар" 

Багана Юрiя Миколайовича на участь у загальних зборах учасникiв Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Потужнiсть" (iдентифiкацiйний код 30203858) з 

правом голосування на загальних зборах учасникiв i ухвалення рiшень щодо всiх 

питань порядку денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних питань 

стосовно порядку проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та 

обрання у робочi органи управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, 

установчих та iнших документiв, але не обмежуючись цим. 

3. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 

Надати згоду та уповноважити Генерального директора ПрАТ "МЗМВ "Оскар" 

Багана Юрiя Миколайовича на участь у загальних зборах засновникiв Приватного 

пiдприємства "IВА" (iдентифiкацiйний код 22411181) з правом голосування на 

загальних зборах засновникiв i ухвалення рiшень щодо всiх питань порядку 

денного загальних зборiв, а також щодо органiзацiйних питань стосовно порядку 

проведення загальних зборiв, висунення кандидатури та обрання у робочi органи 

управлiння, пiдписання протоколiв загальних зборiв, установчих та iнших 

документiв, але не обмежуючись цим. 

  

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 42/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1.  Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про попереднє надання згоди на укладення договору (значного правочину) з 

Компанiєю "Кронес АГ" (Нiмеччина). 



ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. З першого питання порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. З другого питання порядку денного вирiшили:  

Попередньо надати згоду та погодити укладення договору, що стосується купiвлi 

1 Комплектної лiнiї розливу мiнеральної води в пляшки ПЕТ ємнiстю 1,5 л 

номiнальною продуктивнiстю 44 000 пл/год (в розрахунку на пляшку 1,5 л) в 

Компанiї "Кронес АГ" (Нiмеччина), загальною вартiстю 6 075 000  (шiсть 

мiльйонiв сiмдесят п'ять тисяч) Євро. Уповноважити Генерального директора 

Товариства на пiдписання зазначеного договору (правочину) та пов'язаних з ним 

всiх супутнiх документiв, необхiдних для його укладення з визначенням iнших 

умов такого договору на власний розсуд. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 15.10.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 43/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про попереднє надання згоди на укладення договору пiдряду (значного 

правочину) з Компанiєю ТОВ "КЕС-УА ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 37140134). 

 

 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. З першого питання порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. З другого питання порядку денного вирiшили:  

Попередньо надати згоду та погодити укладення договору пiдряду, що стосується 

будiвництва складу готової продукцiї в селi Довге, Стрийського району, 

Львiвської областi, з Компанiєю ТОВ "КЕС-УА ХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 

37140134), загальною вартiстю 224 379 115 (двiстi двадцять чотири мiльйони 

триста сiмдесят дев'ять тисяч сто п'ятнадцять) гривень без урахування податку на 

додану вартiсть. Уповноважити Генерального директора Товариства на 

пiдписання зазначеного договору (правочину) та пов'язаних з ним всiх супутнiх 

документiв, необхiдних для його укладення з визначенням iнших умов такого 

договору на власний розсуд. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Р I Ш Е Н Н Я № 44/UKR 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання; 

2. Про залучення додаткового фiнансування ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" та 

укладення кредитного договору; 

3. Про звернення про поручительство; 



4. Про визначення особи i надання дозволу такiй особi для пiдписання 

договору та документiв вiд iменi ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР". 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. По першому питанню порядку денного вирiшили: 

ОБРАТИ: 

  Головою Засiдання - Єлизавету Канєву; 

Секретарем Засiдання - Карiну Воробей; 

2. По другому питанню порядку денного вирiшили:  

НАДАТИ ЗГОДУ на залучення додаткових фiнансових ресурсiв компанiєю ПРАТ 

"МЗМВ "ОСКАР" шляхом укладення кредитного договору з АКЦIОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ "ДОЙЧЕ БАНК" (DEUTSCHE BANK 

AKTIENGESELLSCHAFT) - (надалi Банк) на наступних умовах: 

Сума кредиту - 5 623 750 EUR (п'ять мiльйонiв шiстсот двадцять три тисячi сiмсот 

п'ятдесят євро); 

 Процентна ставка - 2,35 % (двi цiлих тридцять п'ять сотих процента) 

рiчних ("Маржа") + EURIBOR 6M (якщо значення вiд'ємне, то EURIBOR 6M = 0) 

або в iншому розмiрi, змiненому вiдповiдно до умов та в порядку, передбаченому 

кредитним договором; 

 Формат кредитування - кредит; 

 Строк кредиту - не перевищуватиме 5 рокiв (60 мiсяцiв); 

 Комiсiя за резервування коштiв (за невикористаний лiмiт) за ставкою - 

0,675 % (нуль цiлих шiстсот сiмдесят п'ять тисячних процента) рiчних; 

 Комiсiя за управлiння кредитом у фiксованому розмiрi - 1,95 % (одна цiла 

дев'яносто п'ять сотих процента) вiд суми кредиту; 

 Комiсiя за перевiрку документiв, що складає - 0,3 % (нуль цiлих три 

десятих процента), що є фiксованою, та розраховується з суми рахунку 

вiдповiдних документiв, що надаються, та має становити мiнiмум 300 ЄВРО 

(прописом: триста) за кожен пакет документiв, що надається, плюс кур'єрськi 

витрати; 

3. По третьому питанню порядку денного вирiшили: 

НАДАТИ ЗГОДУ на звернення до ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  "IНДУСТРIАЛЬНI ТА ДИСТРИБУЦIЙНI СИСТЕМИ" (далi - 

ПРАТ "IДС"), код за ЄДРПОУ 24364528 (мiсцезнаходження: Україна, м. Київ 

проспект Степана Бандери 9 корп. 5, офiс 501) з проханням виступити  

поручителем по кредитних зобов'язаннях ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" перед Банком; 

4. По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 

УПОВНОВАЖИТИ Генерального директора ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" Багана 

Юрiя Миколайовича укласти вiд iменi ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР"  вiдповiдний 

кредитний договiр з Банком, для чого надати йому право вести переговори; 

остаточно визначати умови кредитного договору, в тому числi, але не виключно: 

суму кредиту (в межах суми, зазначеної в рiшеннi по другому питанню порядку 

денного), розмiр процентiв, комiсiй, винагород та будь-яких iнших платежiв (як в 

збiльшеному, так i зменшеному розмiрi), що передбаченi або будуть  передбаченi  

кредитним договором або шляхом листування; пiдписати кредитний договiр, а 

також укладати та пiдписувати угоди про внесення змiн до кредитного договору; 

пiдписувати будь-якi iншi документи та/або виконувати будь-якi iншi дiї,  

необхiднi у зв'язку з укладенням та виконанням кредитного договору.  

Повноваження, наданi Генеральному директору ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" можуть 

бути передорученi iншiй особi на пiдставi вiдповiдної довiреностi та/або згiдно з 

умовами Статуту. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 04.12.2019 

Кворум зборів 100 



Опис Р I Ш Е Н Н Я № 45/UKR 

 

БУЛИ РОЗГЛЯНУТI НАСТУПНI ПИТАННЯ: 

1. Про обрання Голови та Секретаря Засiдання. 

2. Про призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi за 2019 рiк. ЗУ "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" суб'єкт аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi 

 

ТА ПРИЙНЯТI НАСТУПНI РIШЕННЯ: 

1. З першого питання порядку денного вирiшили: 

Обрати: 

Голова Засiдання - Єлизавета Канєва; 

Секретар Засiдання -  Карiна Воробей; 

2. З другого питання порядку денного вирiшили:  

На виконання вимог ЗУ "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть", призначити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 

фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (Limited liability company Audit firm 

"PricewaterhouseCoopers (Audit)") - суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання 

послуг з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" за 

2019 рiк. Уповноважити генерального директора Багана Юрiя Миколайовича 

укласти вiдповiдний договiр. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) Збори у формi рiшення одного акцiонера. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) Збори у формi рiшення одного акцiонера. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 



Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) 
Причини скликання позачергових зборiв описано в роздiлi 

"Iнформацiя про загальнi збори 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:  

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Позачерговi збори у формi 

рiшення одного акцiонера 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

позачерговi збори у формi рiшення одного 

акцiонера 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори у формi рiшення одного 

акцiонера 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

 

Склад наглядової ради (за наявності)  

 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Наглядова рада в товариствi не створена  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада в товариствi не створена 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

Наглядова рада в товариствi не створена 



загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Наглядова рада в товариствi не 

створена 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Наглядова рада в товариствi не створена 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Наглядова рада в товариствi не створена 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи  

Оцінка роботи 

наглядової ради 

 

 

 

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 (зазначити) 

Наглядова рада в товариствi не створена 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 



правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) Наглядова рада в товариствi не створена 

 

Як 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) Наглядова рада в товариствi не створена 

 

Склад виконавчого органу 

 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган в особi 

Генерального директора 

Функцiональнi обов'язки 

Права та обов'язки Генерального директора Товариства 

визначаються законодавством України, Статутом. Положенням 

про Генерального директора, а також трудовим контрактом, що 

укладається з Генеральним директором.  

Повноваження Генерального директора припиняються за 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

До компетенцiї Генерального директора належить:  

1. Розробка поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв їх 

виконання; 

2. Розробка та затвердження штатного розпису Товариства, 

посадових iнструкцiй та квалiфiкацiйних характеристик 

працiвникiв; 

3. Розробка та затвердження правил внутрiшнього трудового 

розпорядку та iнших внутрiшнiх документiв Товариства; 

4. Прийняття рiшення про консервацiю (розконсервацiю) 

основних засобiв Товариства; 

5. Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства; 

6. Прийняття рiшення про ревiзiю фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

7. Вжиття заходiв по забезпеченню збереження конфiденцiйної 

iнформацiї та комерцiйної таємницi Товариства; 

8. Розробляє плани розвитку Товариства i визначає загальнi 



напрямки дiяльностi Товариства; 

9. Приймає всi кадровi рiшення (в тому числi стосовно прийому 

на роботу, звiльнення, переведення, скорочення та iнше) 

стосовно працiвникiв Товариства, в тому числi стосовно 

керiвникiв фiлiй, дочiрнiх пiдприємств та представництв;  

10. Визначає умови оплати працi працiвникiв Товариства, 

керiвникiв  дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв;  

11. Видає довiреностi, накази та розпорядження з питань 

дiяльностi Товариства; 

12. Приймає рiшення про заохочення працiвникiв, накладення 

дисциплiнарного стягнення, притягнення до матерiальної 

вiдповiдальностi працiвникiв; 

13. В рамках основних напрямкiв дiяльностi, визначених 

Статутом Товариства, укладає правочини, господарськi та/або 

цивiльно-правовi договори; укладає, розриває iстотнi умови 

договору (правочину), а також вносить змiни до будь-якої 

iстотної умови договору (правочину) або вiдмовляється вiд права 

на будь-яку iстотну умову договору (правочину), де Товариство 

виступає стороною, i сума таких правовiдносин складає до 10 

(Десяти) % вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

14. Самостiйно укладає правочини, господарськi та/або 

цивiльно-правовi договори, що стосуються придбання майна; 

майнових прав; необоротних та iнших активiв, якщо: 

- за одним або кiлькома пов'язаними договорами (правочинами) 

цiна (або сукупна цiна, у разi оформлення низки пов'язаних 

договорiв (правочинiв)) не перевищує 72 000 000,00 (Сiмдесят 

два мiльйони) гривень, i  

- таке придбання має мiсце не в рамках основних напрямкiв 

дiяльностi, визначених Статутом Товариства. 

15. Самостiйно укладає правочини, господарськi та/або 

цивiльно-правовi договори, що стосуються вiдчуження майна; 

майнових прав; необоротних та iнших активiв, якщо: 

- за одним або за кiлькома пов'язаними договорами 

(правочинами) цiна (або сукупна цiна, у разi оформлення низки 

пов'язаних договорiв (правочинiв)) не перевищує 72 000 000,00 

(Сiмдесят два мiльйони) гривень, i 

- таке придбання має мiсце не в рамках основних напрямкiв 

дiяльностi, визначених статутом Товариства. 

16. Укладення, змiна, розiрвання (або iнiцiювання 

розiрвання/припинення) договору (правочину) i/або вiдступлення 

будь-якої iстотної умови договору (правочину), або вiдмова вiд 

права чи вiд реалiзацiї права, яке передбачене або випливає з 

договору (правочину) i/або з будь-якої iстотної умови договору 

(правочину), де Товариство виступає стороною, якщо такi дiї 

(бездiяльнiсть):  

-  вiдповiдальнiсть за договором (правочином) становить або 

може становити не бiльше 120 000 000,00 (Сто двадцять 

мiльйонiв) гривень, i  

-  правовiдносини, зазначенi в даному пунктi), мають мiсце 

не в рамках основних напрямкiв дiяльностi, визначених статутом 



Товариства. 

17. Надає позики спiвробiтниковi Товариства, збiльшує суми за 

цiєю позикою або продовжує строк виконання зобов'язань за 

позикою у разi, якщо позики для спiвробiтникiв не перевищують 

суму: 240 000,00 (Двiстi сорок тисяч) гривень на користь одного 

спiвробiтника або 2 400 000,00 (Два мiльйони чотириста тисяч) 

гривень в сукупностi з iншими спiвробiтниками; 

18. Самостiйно передає майна (майнових прав) Товариства в 

якостi забезпечення виконання зобов'язання Товариства або 

передача майна (майнових прав) у заставу (iпотеку) або його 

iнше обтяження для забезпечення виконання зобов'язань 

Товариства у випадку, якщо правовiдносини мають мiсце в 

рамках основних напрямкiв дiяльностi, визначених статутом 

Товариства; 

19. Самостiйно укладає, вносить змiни, припиняє (розриває) 

договiр позики, (поворотної фiнансової допомоги), якщо цiна не 

перевищує 24 000 000,00 (Двадцять чотири мiльйони) гривень, у 

т.ч. вiдмовляється вiд права за таким договором або вiдступає по 

ньому права вимоги; 

20. Вирiшує судовi питання (спори) в рамках повноважень; 

21. Здiйснює пожертвування (в т.ч. благодiйний внесок) на суму 

не бiльше 240 000,00 (Двiстi сорок тисяч) гривень на рiк; 

22. Затверджує положення про фiлiї (iншi вiдособленi пiдроздiли) 

Товариства; 

23. Представляє та захищає iнтереси Товариства у вiдносинах з 

органами державної влади, управлiння, мiсцевого 

самоврядування, пiдприємствами та органiзацiями; 

24. Подає вiд iменi Товариства позови (скарги, заяви, 

клопотання) та претензiї, а також приймає рiшення про вiдповiдi 

на позови (скарги, заяви, клопотання) та претензiї до Товариства; 

25. Направляє у вiдрядження працiвникiв Товариства до мiсцевих 

та закордонних органiзацiй; 

26. Згiдно рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, використовує 

кошти сформованих Товариством фондiв та резервiв; 

27. Керує розробкою та поданням рiчних звiтiв та балансiв 

Товариства для їх затвердження Загальними зборами акцiонерiв;  

28. Забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, 

зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за укладеними 

правочинами; 

29. Здiйснює контроль над рацiональним використанням ресурсiв 

Товариства; 

30. Забезпечує сприятливi та безпечнi умови працi для 

працiвникiв Товариства, дотримання вимог законодавства 

України про охорону працi, навколишнього середовища, 

пожежної безпеки; 

31. Забезпечує розробку, укладання та виконання колективного 

договору з трудовим колективом Товариства; 

32. Скликає наради за участi визначених ним працiвникiв 

Товариства, визначає їх порядок денний та головує на них; 

33. Без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє 

вiд його iменi юридично значимi дiї, в межах власної 



компетенцiї; 

Без довiреностi представляє Товариство на Загальних борах 

учасникiв (акцiонерiв, засновникiв) юридичних осiб, у яких 

Товариству належить частка у статутному капiталi (або акцiї чи 

право участi вiдповiдно), у тому числi бере участь у голосуваннi з 

питань порядку денного таких зборiв (зокрема, також, шляхом 

опитування, письмового рiшення чи у iнший дозволений спосiб);  

34. Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, 

визначених цим Статутом, рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв; 

35. Вiдкриває рахунки в банкiвських установах; 

36. Встановлює дату складання перелiку осiб якi мають право на 

отримання дивiдендiв; 

37. Скликає рiчнi та позачерговi Загальнi збори акцiонерiв; 

38. Визначає перелiк документiв, необхiдних для прийняття 

рiшень з питань порядку денного одночасно з прийняттям 

рiшення про попереднє затвердження проекту порядку денного 

та порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв; 

39. Затверджує проект порядку денного та порядок денний 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; 

40. Головує на Загальних зборах акцiонерiв або уповноважує на 

це iншу особу; 

41. Призначає реєстрацiйну комiсiю; 

42. Проводить санацiю, звернення до суду iз заявою про 

порушення справи про банкрутство; 

43. Без узгодження iз Загальними зборами акцiонерiв, 

здiйснюючи дiяльнiсть у рамках позначених основних напрямкiв 

дiяльностi, має право в т.ч. розширити ринки збуту продукцiї, яку 

виробляє Товариство (наприклад, освоювати, постачати, 

продавати i проводити iншi операцiї, пов'язанi з постачанням i 

продажем продукцiї Товариства, на територiї будь-якої держави); 

44. Затверджує змiни до положень про фiлiї (iншi вiдособленi 

пiдроздiли) Товариства, пов'язанi iз змiною їх мiсцезнаходження. 

45. Здiйснює iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення 

нормальної роботи Товариства, згiдно з законодавством України 

та внутрiшнiми документами Товариства. 

 

 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 
прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Засiдання виконавчого органу проводились. Основна мета 

засiдань вирiшення поточних господарських питань. Результат 

дiяльностi виконавчого органу - прибутковiсть компанiї у 2019 р. 
та утримання лiдируючих позицiй на ринку мiнеральних вод 

України. 



 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка проводиться акцiонером 

 

Примітки 

-  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  

 

Пiдприємство управляє своїм капiталом для забезпечення принципу безперервностi економiчної 

дiяльностi, одночасно максимiзуючи прибуток по вiдношенню до власного капiталу шляхом 

оптимiзацiї балансу мiж боргом та власним капiталом. Керiвництво Пiдприємства регулярно 

оцiнює структуру капiталу. Грунтуючись на результатах цього оцiнювання, Пiдприємство 

вживає заходiв для збалансування своєї загальної структури капiталу шляхом виплати 

дивiдендiв.  

 

Пiдприємство розглядає сукупний капiтал пiд управлiнням як суму акцiонерного капiталу як 

показано у звiтi про фiнансовий стан. Сума капiталу, якою Пiдприємство керувало станом на 

31.12.2019 становить 636,139 тис. грн. (31.12.2018: 403,306 тис. грн.). 

 

Основнi категорiї фiнансових iнструментiв - Основнi фiнансовi iнструменти Пiдприємства 

включають грошовi кошти та їх еквiваленти, дебiторську заборгованiсть та кредиторську 

заборгованiсть. Основною метою цих фiнансових iнструментiв є залучення фiнансування для 

дiяльностi Пiдприємства. 

Основними ризиками, якi несуть в собi фiнансовi iнструменти Пiдприємства, є валютнi, 

процентнi ризики, а також ризики лiквiдностi. 

Валютний ризик - це ризик негативного впливу на фiнансовi результати Пiдприємства змiн в 

курсах валют.  

Ризик змiни процентної ставки - це ризик того, що змiни плаваючих процентних ставок 

негативно вплинуть на фiнансовi результати Пiдприємства. Пiдприємство не використовує 

будь-якi похiднi iнструменти для управлiння ризиком процентної ставки; в той же час угоди, 

укладенi з банками, не дозволяють пiдвищувати процентнi ставки в односторонньому порядку. 

Пiдприємство спiвпрацює з кiлькома фiнансовими установами для зменшення ризику.  

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Пiдприємство не зможе погасити всi зобов'язання, якi воно 

має. Позицiя лiквiдностi Пiдприємства ретельно контролюється та управляється. Пiдприємство 

має налагоджений процес бюджетування та прогнозування грошових коштiв, щоб забезпечити 

наявнiсть вiдповiдних грошових коштiв для виконання своїх зобов'язань, якi мають бути 

сплаченi. 

  

 

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 відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
ні 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 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
ні ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так ні ні ні 

 

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)  

так 

 
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 порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) - 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так ні ні ні ні 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 



Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) - 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) - 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 КОМПАНIЯ "IНТЕРНЕШНЛ 

ДIСТРИБ'ЮШН СIСТЕМЗ 

ЛIМIТЕД" 

НЕ 281187 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна Кількість акцій Підстава виникнення обмеження Дата 



кількість 

акцій 

з обмеженнями виникнення 

обмеження 

880 000 0 Обмеження прав участi голосування 

немає 

 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 

Генеральний директор обирається (призначається) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на 

строк визначений в рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв. У випадку закiнчення строку 

повноважень Генерального директора, вони автоматично продовжуються до моменту 

переобрання (обрання iншого) Генерального директора у встановленому законодавством 

України та Статутом порядку. 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 

роки. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання iнших) 

Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у встановленому законодавством України та Статутом 

порядку. 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 

Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. 

Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у 

тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами акцiонерiв до компетенцiї iнших органiв 

Товариства. 

 До виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв вiдносяться наступнi питання:  

1) Внесення змiн до Статуту Товариства; 

2) Внесення змiн до найменування Товариства; 

3) Розмiщення iншого типу акцiй або класу привiлейованих акцiй, що не передбаченi 

Статутом Товариства. У разi розмiщення привiлейованих акцiй Загальнi збори акцiонерiв 

Товариства повиннi вирiшити наступнi питання: 1) про кiлькiсть кожного класу акцiй; 2) про 

розмiр дивiдендiв за привiлейованими акцiями кожного класу; 3) про права акцiонерiв-власникiв 

привiлейованих акцiй кожного класу; 4) про послiдовнiсть отримання дивiдендiв або виплати у 

разi лiквiдацiї Товариства; 5) умови i порядок конвертацiї привiлейованих акцiй певного класу в 

простi акцiї Товариства чи у привiлейованi акцiї iншого класу; 6) внесення вiдповiдних змiн до 

Статуту з метою приведення його змiсту у вiдповiднiсть до вимог, передбачених законодавством 

України; 

4) Випуск, емiсiя (в т.ч. додаткова емiсiя) або розмiщення Товариством акцiй;  

5) Надання опцiону на придбання акцiй (у т.ч. в рамках емiсiї (розмiщення) акцiй у зв'язку з 

конвертацiєю зобов'язань Товариства в акцiї або у разi збiльшення статутного капiталу); 

6) Переважне придбання акцiй Товариства в ходi їх приватного розмiщення;  

7) Отримання акцiонером частини його майна або вартостi частини майна Товариства;  

8) Зменшення номiнальної вартостi акцiй Товариства; 

9) Викуп акцiй Товариства; 

10) Анулювання Товариством викуплених акцiй; 

11) Збiльшення статутного капiталу Товариства;  

12) Зменшення статутного капiталу Товариства шляхом анулювання ранiше викуплених 

Товариством акцiй та зменшення їх загальної кiлькостi;  

13) Консолiдацiя, дроблення акцiй, змiна класу акцiй; змiна номiнальної вартостi акцiй;  

14) Змiна типу або класу акцiй; 

15) Надання права на пiдписку або придбання акцiй; 

16) Випуск цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї Товариства, якщо 



можливiсть такої конвертацiї передбачена законодавством України; 

17) Виплата дивiдендiв акцiонеру (-ам) Товариства; 

18) Здiйснення платежу i/або укладення договору (угоди), щодо вчинення якого є 

заiнтересованiсть.  

19) Укладення (а також внесення змiн чи розiрвання) правочину, зокрема, але не 

обмежуючись, господарського та/або цивiльно-правового договору, що стосуються купiвлi, 

отримання в оренду (лiзинг) або в iнше користування, придбання (набуття): майна; майнових 

прав; необоротних та iнших активiв, якщо: 

- за одним або кiлькома пов'язаними договорами (правочинами) цiна (або сукупна цiна, у 

разi оформлення низки пов'язаних договорiв (правочинiв)), перевищує 72 000 000,00 (Сiмдесят 

два мiльйони) гривень, i  

- таке Придбання виходить за рамки основних напрямкiв дiяльностi Товариства;  

20) Укладення (а також внесення змiн чи розiрвання) будь-якого правочину, зокрема, але не 

обмежуючись, господарського та/або цивiльно-правового договору, що стосуються продажу, 

передачi в оренду, лiзинг або в iнше користування, вiдчуження (розпорядження): майна; 

майнових прав; необоротних та iнших активiв? якщо: 

- за одним або за кiлькома пов'язаними договорами (правочинами) цiна (або сукупна цiна, 

у разi оформлення низки пов'язаних договорiв (правочинiв)) перевищує 72 000 000,00 (Сiмдесят 

два мiльйони) гривень, i 

- таке Розпорядження виходить за рамки основних напрямкiв дiяльностi Товариства;  

21) Укладання/розiрвання договору (iв) (правочину (iв)), пов'язаного (их) з придбанням, 

обтяженням, вiдчуженням (або можливiстю вiдчуження) акцiй/часток в юридичнiй (их) особi 

(ах), а також внесення змiн до таких (ого) договорiв (у) (угод (и));  

22) Укладення, змiна, розiрвання (або iнiцiювання розiрвання/припинення) договору 

(правочину) i/або вiдступлення будь-якої iстотної умови по договору (правочину), або вiдмова 

вiд права чи вiд реалiзацiї права, яке передбачене або випливає з договору (правочину) i/або з 

будь-якої iстотної умови договору (правочину) з бенефiцiарним власником;  

23) Укладення договору поруки та/або прийняття зобов'язання про вiдшкодування збиткiв 

(шкоди), якщо такi правовiдносини виходять за рамки основних напрямкiв дiяльностi 

Товариства; 

24) Збiльшення суми та/або подовження строку виконання зобов'язання за договором поруки, 

якщо такi правовiдносини виходять за рамки основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 

25) Укладення, змiна, розiрвання (або iнiцiювання розiрвання/припинення) договору 

(правочину) i/або вiдступлення будь-якої iстотної умови договору (правочину), або вiдмова вiд 

права чи вiд реалiзацiї права, яке передбачене або випливає з договору (правочину) i/або з 

будь-якої iстотної умови договору (правочину), де Товариство виступає стороною, якщо такi дiї 

(бездiяльнiсть):  

- призведуть або можуть призвести до вiдповiдальностi та/або витрат Товариства у розмiрi, 

що перевищує 120 000 000,00 (Сто двадцять  мiльйонiв) гривень, i  

-  виходять за рамки основних напрямкiв дiяльностi Товариства;  

26) Надання працiвниковi Товариства позики, збiльшення сум такої позики або продовження 

строку виконання зобов'язань за договором позики у разi, якщо розмiр такої позики перевищує 

суму: 240 000,00 (Двiстi сорок тисяч) гривень на користь одного працiвника або 2 400 000,00 

(Два мiльйони чотириста тисяч) гривень у сукупностi з iншими працiвниками Товариства;  

27) Передача майна (майнових прав) Товариства в якостi забезпечення виконання 

зобов'язання Товариства або передача майна (майнових прав) у заставу (iпотеку) або його iнше 

обтяження для забезпечення виконання зобов'язань Товариства у випадку, якщо правовiдносини 

виходять за рамки основних напрямкiв дiяльностi Товариства; 

28) Передача майна (майнових прав) Товариства в якостi забезпечення виконання 

зобов'язання третьої особи або передача майна (майнових прав) у заставу (iпотеку) для 

забезпечення виконання зобов'язання третьої особи, незалежно вiд суми договору (правочину); 



29) Укладення, внесення змiн, припинення (розiрвання) кредитного договору та/або видача 

векселя; 

30) Укладення, внесення змiн, припинення (розiрвання) договору позики, поворотної 

фiнансової допомоги, у т.ч. вiдмова вiд права за таким договором чи вiд реалiзацiї права, яке 

передбачене або випливає з такого договору, або вiдступлення права вимоги за таким 

договором; 

31) Укладення iз Директором або будь-яким iншим працiвником Товариства договору (угоди, 

iншого правочину) та/або здiйснення платежу на їх користь, не пов'язаного з трудовим 

договором (угодою); 

- якщо сума договору (угоди, iншого правочину) та/або вiдповiдного платежу перевищує 1 

920 000,00 (Один мiльйон дев'ятсот двадцять тисяч) гривень, i такий договiр (угода, iнший 

правочин) та/або платiж не стосуються трудових правовiдносин i не регулюються трудовим 

законодавством України. 

32) Обрання (призначення) та вiдкликання повноважень Генерального директора Товариства 

та вiдновлення його обов'язкiв (повноважень); 

33) Укладення, внесення змiн, розiрвання, затвердження та змiна умов трудового договору 

(контракту) з Генеральним директором Товариства; 

34) Попереднє схвалення укладання, розiрвання, внесення змiн в iстотнi умови трудового 

договору (контракт) iз спiвробiтником, якщо: 

- цiна рiчних виплат (у т.ч. компенсацiй та/або iнших винагород) за трудовою угодою 

(контрактом), визначається за курсом на дату його укладення, перевищує 7 200 000,00 (Сiм 

мiльйонiв двiстi тисяч) гривень; 

- цiна рiчних виплат (у т.ч. компенсацiй та/або iнших винагород) за трудовою угодою 

(контрактом), визначається за курсом на дату внесення до нього змiн, перевищує 7 200 000,00 

(Сiм мiльйонiв двiстi тисяч) гривень; 

- цiна рiчних виплат (у т.ч. компенсацiй та/або iнших винагород) за трудовою угодою 

(контрактом), визначається за курсом на дату його розiрвання, перевищує 7 200 000,00 (Сiм 

мiльйонiв двiстi тисяч) гривень; 

- згiдно з трудовим договором (контрактом) такий спiвробiтник набуває опцiон на покупку 

часток Товариства або право участi в iншiй стимулюючiй програмi для спiвробiтникiв 

Товариства, розмiр платежiв за яким (-ою) перевищує 1 920 000,00 (Один мiльйон дев'ятсот 

двадцять тисяч) гривень на дату надання опцiону на покупку частки Товариства або права участi 

в iншiй стимулюючiй програмi для спiвробiтникiв Товариства (залежно вiд того, що 

застосовується). 

35) Призначення членiв комiтету наглядової ради Товариства, змiна складу або кола 

обов'язкiв такого комiтету або його розпуск; 

36) Вiдмова вiд спецiального дозволу на користування надрами та/або дозволу на спецiальне 

водокористування; 

37) Створення пiдприємницького товариства, пiдприємства, iншої юридичної особи, 

об'єднання пiдприємств (в т.ч. також асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуму, концерну), а також, 

участь, припинення участi в таких юридичних особах та об'єднаннях пiдприємств або вихiд з 

них; 

38) Участь або припинення участi або у спiльнiй дiяльностi, а також вiдмова вiд подальшої 

участi в такiй дiяльностi; 

39) Вступ до комерцiйного/некомерцiйного об'єднання, його створення, вихiд зi складу 

учасникiв (засновникiв/акцiонерiв) такого об'єднання та/або його припинення; 

40) Створення, припинення (реорганiзацiя, лiквiдацiя) ДП, фiлiї, представництва Товариства, 

затвердження їхнiх статутiв; 

41) Припинення дiяльностi Товариства, зокрема, шляхом реорганiзацiї чи лiквiдацiї;  

42) Призначення лiквiдацiйної комiсiї (лiквiдатора, комiсiї з припинення Товариства);  

43) Iнiцiювання (проведення) процедури санацiї Товариства до порушення судом 



провадження у справi про банкрутство Товариства; 

44) Розгляд та/або затвердження плану санацiї Товариства; 

45) Звернення до суду iз заявою про порушення справи про банкрутство Товариства у 

випадках, коли таке звернення може здiйснюватися за iнiцiативою Товариства;  

46) Iнiцiювання Товариством судового розгляду або арбiтражної справи з сумою позову 

(спочатку або з урахуванням подальшого уточнення позовних вимог), яка перевищить 7 680 

000,00 (Сiм мiльйонiв шiстсот вiсiмдесят тисяч) гривень (без врахування сум податкiв (зборiв));  

- Визнання Товариством позову, сума вимог за яким перевищує 2 400 000,00 (Два мiльйони 

чотириста тисяч) гривень (без врахування сум податкiв (зборiв));  

- Iнiцiювання спору (подача позову) проти державного органу або оспорювання постанови 

або акта державного органу, крiм позовiв з оскарження: (А) постанов або актiв податкових 

служб про притягнення Товариства до вiдповiдальностi за несплату податкiв або (Б) постанов 

або актiв податкових служб, що стосуються iнших можливих порушень Товариством 

податкового законодавства України, або (В) актiв про притягнення до вiдповiдальностi (в т.ч. у 

формi сплати штрафу) в рамках основних напрямкiв дiяльностi Товариства;  

47) Вiдчуження об'єктiв права iнтелектуальної власностi або прав на них (у т.ч. також за 

лiцензiйними договорами), у тому числi також з подальшою реєстрацiєю третьою особою прав 

на об'єкт права iнтелектуальної власностi; 

48) Призначення фiнансового радника або радника з корпоративних фiнансiв (не пов'язане з 

призначенням лiквiдатора, лiквiдацiйної комiсiї або комiсiї з припинення Товариства) у зв'язку з 

вiдчуженням всього майна (майнових прав) Товариства або у зв'язку з реорганiзацiєю 

Товариства; 

49) Пожертва (в т.ч. пожертвування, благодiйний внесок), дарування або будь-яка iнша 

безоплатна передача коштiв та/або майна (майнових прав) на суму, що перевищує 1 200 000,00 

(Один мiльйон двiстi  тисяч) гривень сукупно на рiк; 

50) Iстотна змiна в характерi або обсягах дiяльностi Товариства;  

51) Продаж Товариством своєї дебiторської заборгованостi за цiною нижче її балансової 

вартостi або укладання договорiв (правочинiв) про дисконтування рахункiв-фактур, за винятком 

(А) випадкiв, коли вищевказанi договори (правочини) укладаються в рамках основних напрямкiв 

дiяльностi Товариства та (Б) договорiв (правочинiв), що укладаються в рамках основних 

напрямкiв дiяльностi Товариства, про надання Товариством бонусiв своїм дистриб'юторам за 

виконання (перевищення) ними передбаченого вiдповiдним договором (правочином) плану 

продажiв; 

52) Iншi питання, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв згiдно 

iз законодавством України та/або даним статутом Товариства. 

Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює 

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний директор одноосiбно, на свiй розсуд 

та пiд власну вiдповiдальнiсть ухвалює всi рiшення щодо питань, якi складають його 

компетенцiю. До компетенцiї Генерального директора належить вирiшення всiх питань, 

пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Генеральний директор обирається (призначається) за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв на 

строк визначений в рiшеннi Загальних зборiв акцiонерiв. У випадку закiнчення строку 

повноважень Генерального директора, вони автоматично продовжуються до моменту 

переобрання (обрання iншого) Генерального директора у встановленому законодавством 

України та Статутом порядку. 

До компетенцiї Генерального директора належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, 

що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв Товариства. 

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, 

Положенням про Генерального директора, а також трудовим контрактом, що укладається з 

Генеральним директором.  



Повноваження Генерального директора припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.  

 

Ревiзiйна комiсiя є органом Товариства, який контролює фiнансово- господарську дiяльнiсть 

Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами акцiонерiв у кiлькостi 3 членiв строком на 3 

роки. У випадку закiнчення визначеного цим Статутом строку повноважень Голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї, вони автоматично продовжуються до моменту переобрання (обрання iнших) 

Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у встановленому законодавством України та Статутом 

порядку. 

При здiйсненнi контролю за фiнансово - господарською дiяльнiстю Ревiзiйна комiсiя перевiряє: 

достовiрнiсть даних, якi мiстяться у рiчнiй фiнансовiй звiтностi Товариства; вiдповiднiсть 

ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi вiдповiдним 

нормативним документам; своєчаснiсть i правильнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку 

всiх фiнансових операцiй вiдповiдно до встановлених правил та порядку; дотримання 

Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, 

укладання правочинiв та проведення фiнансових операцiй вiд iменi Товариства; своєчаснiсть та 

правильнiсть здiйснення розрахункiв за зобов'язаннями Товариства; зберiгання грошових коштiв 

та матерiальних цiнностей; використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства; 

правильнiсть нарахування та виплати дивiдендiв; дотримання порядку оплати акцiй Товариства; 

фiнансовий стан Товариства, рiвень його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, 

спiввiдношення власних та позичкових коштiв. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань здiйснює плановi та позаплановi 

перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.  

 

Головний бухгалтер виконує свої посадовi обов'язки у вiдповiдностi до посадової iнструкцiї 

головного бухгалтера. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає 

окремий звiт про управлiння (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора 

щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi), який ми отримали до дати випуску цього звiту 

аудитора. 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю,  

включаючи окремий звiт про управлiння. 

У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 

ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про те, чи наявнi 

суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших можливих 

суттєвих викривлень.  

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена в 

окремому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема фiнансова 

звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi. 

Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, 

отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у 

окремому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до дати цього 

аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 



регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)  

 

 

 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi iменнi 880 000 8 800 000,00 Структура капiталу Товариства утворюється з суми 
номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй 
Товариства. Товариством розмiщено 880 000 штук 
простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть 
8 800 000 грн. Емiтентом розмiщено простi iменнi 
акцiї, iнших цiнних паперiв не розмiщував. Акцiонери 

Товариства мають право: - на участь в управлiннi 
акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - 
на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 
майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про 
господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На 
вимогу акцiонера Товариство зобов'язане надавати 

йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти 
Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у 
загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто або 
через своїх представникiв; - обирати та бути обраними 
до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися 
акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному 

чинним законодавством та цим Статутом; Одна 
голосуюча проста iменна акцiя Товариства надає 
акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання 
на загальних зборах. Власнику простих акцiй надається 
переважне право придбавати розмiщуванi Товариством 
простi акцiї пропорцiйно частцi належних йому 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй. 
Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi 
чинним законодавством або за рiшенням Загальних 
зборiв акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - 
додержуватися установчих документiв Товариства, 
виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та 

iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - 
виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в 
тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не 
розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну 
iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. У випадку 
порушення цiєї умови акцiонери несуть 

вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством, а 

Немає 



також внутрiшнiми документами Товариства, якi 
регулюють порядок вiдповiдальностi за розголошення 
або дiї, що привели до розголошення комерцiйної 

таємницi та iншої iнформацiї конфiденцiйного 
характеру; - сплатити вартiсть належних їм акцiй у 
термiн та згiдно з порядком передбаченим 
установчими документами Товариства або договором 
купiвлi-продажу; - всебiчно сприяти Товариству в його 
дiяльностi; - виконувати iншi обов'язки, якщо це 

передбачено чинним законодавством України. 

Примітки: 

- 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.03.2007 5/13/1/07 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000011134 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 880 000 8 800 000 100 

Опис 
Торгiвля цiнними паперами на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не вiдбувається.Фактiв лiстингу/делiстингу  на бiржових ринках немає. 

Додаткової емiсiї не було. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 297 970 316 148 232 4 090 298 202 320 238 

  будівлі та споруди 129 122 141 053 0 0 129 122 141 053 

  машини та обладнання 142 914 143 734 0 0 142 914 143 734 

  транспортні засоби 4 451 7 206 0 3 858 4 451 11 064 

  земельні ділянки 2 747 4 249 0 0 2 747 4 249 

  інші 18 736 19 906 232 232 18 968 20 138 

2. Невиробничого 

призначення: 
69 201 0 0 69 201 

  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 69 201 0 0 69 201 

Усього 298 039 316 349 232 4 090 298 271 320 439 

Опис 

Умови використання основних засобiв нормальнi. Вартiсть основних 

засобiв виробничого призначення збiльшилась у порiвняннi з минулим 

роком на 7,4%, а невиробничого призначення збiльшилась на 191%. 

Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi ступенем їх зносу та 

придбанням нових. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

636 139 403 306 

Статутний капітал (тис.грн) 8 800 8 800 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

8 800 8 800 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв за попереднiй та звiтний перiоди здiйснювався згiдно 

з рiшенням Державної комiсiї з цнiних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485 

"Методичнi рекомендацiї щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних 

товариств". Для визначення вартостi чистих активiв складається розрахунок за даними 

балансу.   

Висновок Величина чистих активiв та розмiр статутного капiталу Товариства вiдповiдає вимогам  

ст. 155 ЦК України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 116 513 X X 

у тому числі:  

Кредитний Договiр №1 цiльовий, 

придбання обладнання 

27.11.2019 116 513 2,35 30.04.2025 



Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

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 9 746 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 121 355 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 247 614 X X 

Опис д/в 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Фiнансова компанiя "ДЕКРА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24685310 

Місцезнаходження 76005, Україна, Iвано-Франкiвська обл., 

мiсто Iвано-Франкiвськ, вул.Чорновола, 

103 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ № 263222 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2013 

Міжміський код та телефон д/н 

Факс д/н 

Вид діяльності Професiйної дiяльнiстi на фондовому 

ринку - депозитарної дiяльностi - 

депозитарна  дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку - депозитарної дiяльностi - 

депозитарна  дiяльнiсть депозитарної 

установи згiдно лiцензiї АЕ № 263222 

виданої НКЦПФР 28.08.2013 року; 

термiн дiї - необмежений. Здiйснює 

ведення реєстру акцiонерiв  у 

бездокументарнiй формi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ПАТ "Нацiональний депозитарiй 



ім'я, по батькові фізичної особи України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул.Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Рiшення №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть. 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Послуги щодо обслуговування випуску 

цiнних паперiв Емiтента, прийом на 

зберiгання вiд Емiтента глобального 

сертифiката випуску цiнних паперiв, 

вiдкриття та ведення рахунку Емiтента 

у цiнних паперах, виконання операцiй 

Емiтента з випуском цiнних паперiв на 

пiдставi розпоряджень.  Дiяльнiсть 

ПАТ "НДУ" здiйснюється вiдповiдно 

до Правил Центрального депозитарiю 

цiнних паперiв , що були зареєстрованi 

рiшенням НКЦПФР №2092 вiд 

01.10.2013р.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21603903 

Місцезнаходження 01032, Україна, м.Київ, вул.Жилянська, 

75 9-10 поверхи 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

0152 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 21.12.2018 

Міжміський код та телефон (044)3540404 

Факс (044)3540790 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Аудит фiнансової звiтностi за 2019 рiк. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

Територія 
Львівська область, Львiвська 

область/м.Львiв 
за КОАТУУ 4600000000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво безалкогольних напоїв; 

виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки 

за КВЕД 11.07 

Середня кількість працівників: 520 

Адреса, телефон: 82482 м. Моршин, вул.Геологiв,12 а, (03260) 6-22-88 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 12 634 16 866 

    первісна вартість 1001 16 499 23 186 

    накопичена амортизація 1002 ( 3 865 ) ( 6 320 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 852 227 926 

Основні засоби 1010 298 237 320 207 

    первісна вартість 1011 630 070 695 876 

    знос 1012 ( 331 833 ) ( 375 669 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 579 579 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 852 0 

Відстрочені податкові активи 1045 13 960 11 623 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 



фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 342 114 577 201 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 118 583 106 669 

Виробничі запаси 1101 108 000 100 561 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 7 867 5 166 

Товари 1104 2 716 942 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 157 1 254 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 15 736 23 374 

    з бюджетом 1135 15 471 38 654 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 726 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 3 

    із внутрішніх розрахунків 1145 7 902 86 629 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 226 916 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 553 49 053 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 22 553 49 053 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 180 628 306 552 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 522 742 883 753 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 800 8 800 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 654 654 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 320 1 320 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 392 532 625 365 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 403 306 636 139 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 104 955 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 230 2 724 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 230 107 679 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 488 12 665 

    товари, роботи, послуги 1615 31 487 56 480 

    розрахунками з бюджетом 1620 8 837 21 484 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 9 746 

    розрахунками зі страхування 1625 661 804 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 641 3 076 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 52 181 3 686 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 22 869 41 717 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 42 23 

Усього за розділом IІІ 1695 119 206 139 935 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 522 742 883 753 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 530 017 1 215 856 

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 ( 1 164 355 ) ( 1 077 315 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 365 662 138 541 

    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 30 094 20 714 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 38 219 ) ( 35 473 ) 

Витрати на збут 2150 ( 34 392 ) ( 24 366 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 36 186 ) ( 18 027 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 286 959 81 389 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 72 66 

Інші доходи 2240 407 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 324 ) ( 1 742 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 2 784 ) ( 944 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 284 330 78 831 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -51 497 -14 569 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 232 833 64 262 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 232 833 64 262 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 994 166 951 124 

Витрати на оплату праці 2505 76 134 61 887 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 276 12 603 

Амортизація 2515 52 333 56 956 

Інші операційні витрати 2520 84 366 61 534 

Разом 2550 1 223 275 1 144 104 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 880 000 880 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 880 000 880 000 



Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 264,582950 73,025000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 264,582950 73,025000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

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 0 1 487 724 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 907 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 32 

Надходження від операційної оренди 3040 0 1 174 

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 0 24 316 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 0 ) ( 1 232 094 ) 

Праці 3105 ( 0 ) ( 49 108 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 12 932 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 101 820 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 15 836 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 53 810 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 0 ) ( 21 636 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

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 ( 0 ) ( 1 581 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 116 618 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   



    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 60 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 66 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 240 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 500 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 74 592 ) 

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 ) ( 18 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 -74 744 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 20 000 

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 ) ( 40 005 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 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 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 467 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -20 472 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 0 21 402 

Залишок коштів на початок року 3405 0 13 443 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 -278 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 34 567 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-н 

Код за ДКУД 1801006 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 284 330 0 78 831 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 52 173 Х 56 649 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 5 016 0 3 567 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 8 830 0 43 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 155 0 2 256 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 73 7 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 24 0 1 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 574 0 

Фінансові витрати  3540 Х 252 Х 1 676 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 75 313 4 346 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 11 914 0 0 35 908 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 79 824 39 374 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 7 403 880 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 3557 0 0 0 0 



оборотних активів  

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 61 808 0 26 933 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 41 607 0 26 710 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 21 008 0 2 562 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 143 0 58 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 435 0 288 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 229 0 1 993 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 213 383 0 118 759 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 38 688 X 15 836 

Сплачені відсотки  3585 X 324 X 142 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 174 371 0 102 781 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 26 Х 50 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 69 Х 66 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 254 718 X 67 478 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X -500 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 254 623 0 66 862 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 



    Отримання позик  3305 116 610 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 2 924 X 20 005 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 1 583 X 582 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 112 103 0 0 20 587 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 31 851 0 14 332 0 

Залишок коштів на початок року  3405 22 553 Х 8 264 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 5 351 0 43 

Залишок коштів на кінець року  3415 49 053 0 22 553 0 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод 

мiнеральних вод "Оскар" 
за ЄДРПОУ 22415322 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 8 800 0 654 1 320 392 532 0 0 403 306 

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 8 800 0 654 1 320 392 532 0 0 403 306 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 232 833 0 0 232 833 

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  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

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   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

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 частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 232 833 0 0 232 833 

Залишок на кінець року  4300 8 800 0 654 1 320 625 365 0 0 636 139 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

Територія Львівська область, м.Моршин за КОАТУУ 4610700000 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво безалкогольних напоїв; 

виробництво мінеральних вод та інших вод, 

розлитих у пляшки 

за КВЕД 11.07 

Середня кількість працівників: 520 

Адреса, телефон: 82482 м. Моршин, вул.Геологiв,12 а, (03260) 6-22-88 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 12 650 16 877 

    первісна вартість 1001 18 291 24 979 

    накопичена амортизація 1002 ( 5 641 ) ( 8 102 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 15 852 227 926 

Основні засоби 1010 299 494 319 961 

    первісна вартість 1011 634 695 699 015 

    знос 1012 ( 335 201 ) ( 379 054 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 500 500 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 852 0 

Відстрочені податкові активи 1045 13 960 11 623 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 1065 0 0 



фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 343 308 576 887 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 118 583 106 671 

Виробничі запаси 1101 108 000 100 563 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 7 867 5 166 

Товари 1104 2 716 942 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 157 1 254 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 15 788 23 404 

    з бюджетом 1135 15 547 38 684 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 726 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 3 

    із внутрішніх розрахунків 1145 7 902 86 626 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 226 916 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 22 555 49 055 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 22 555 49 055 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 180 758 306 613 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 524 066 883 500 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 800 8 800 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 654 654 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1 320 1 516 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 384 775 616 620 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 



Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 395 549 627 590 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 104 955 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 7 382 2 724 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 7 382 107 679 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 488 12 665 

    товари, роботи, послуги 1615 31 524 56 481 

    розрахунками з бюджетом 1620 8 934 21 674 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 38 9 841 

    розрахунками зі страхування 1625 665 807 

    розрахунками з оплати праці 1630 2 655 3 091 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 53 802 11 590 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 23 023 41 900 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 44 23 

Усього за розділом IІІ 1695 121 135 148 231 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 524 066 883 500 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 530 015 1 215 856 

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 ( 1 162 931 ) ( 1 076 458 ) 

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

Валовий: 

    прибуток 
2090 367 084 139 398 

    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 30 065 20 673 

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 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 40 380 ) ( 37 550 ) 

Витрати на збут 2150 ( 34 191 ) ( 24 222 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 36 186 ) ( 18 011 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 286 392 80 288 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 72 66 

Інші доходи 2240 407 62 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 455 ) ( 2 758 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 2 784 ) ( 1 193 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 283 632 76 465 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -51 591 -14 607 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 232 041 61 858 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

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 232 041 61 858 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

    власникам материнської компанії 
2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

    власникам материнської компанії 
2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 992 767 950 220 

Витрати на оплату праці 2505 76 657 62 277 

Відрахування на соціальні заходи 2510 16 385 12 686 

Амортизація 2515 52 362 57 381 

Інші операційні витрати 2520 85 498 62 892 

Разом 2550 1 223 669 1 145 456 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 



Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 880 000 880 000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 880 000 880 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 26 368,000000 7 029,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 26 368,000000 7 029,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 

Приватне акцiонерне товариство 

"Моршинський завод мiнеральних вод 

"Оскар" 

за ЄДРПОУ 22415322 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3-кн 

Код за ДКУД 1801010 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний період За аналогічний період 

попереднього року 

  надход- 

ження 

видаток надход- 

ження 

видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
     

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 283 632 0 76 465 0 

Коригування на:  

    амортизацію необоротних активів 
3505 52 198 Х 57 075 Х 

    збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 5 016 0 3 607 0 

    збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 8 830 0 43 0 

    збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших не 

грошових операцій 

3520 286 0 3 118 0 

Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які оцінюються 

за справедливою вартістю, та дохід 

(витрати) від первісного визнання 

3522 0 73 7 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, утримуваних для 

продажу та груп вибуття 

3523 0 24 0 1 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій  
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) корисності 

необоротних активів  
3526 0 0 420 0 

Фінансові витрати  3540 Х 383 Х 2 692 

Зменшення (збільшення) оборотних 

активів  
3550 0 75 290 4 421 0 

Збільшення (зменшення) запасів  3551 11 912 0 0 35 906 

Збільшення (зменшення) поточних 

біологічних активів  
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, 

роботи, послуги  

3553 0 79 821 39 361 0 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської заборгованості  
3554 0 7 381 966 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів  
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 3557 0 0 0 0 



оборотних активів  

Збільшення (зменшення) поточних 

зобов'язань  
3560 0 61 934 0 27 049 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги  

3561 0 41 842 0 26 873 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом  

3562 0 20 926 0 2 534 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування  

3563 142 0 61 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці  

3564 436 0 292 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів  
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов'язань  
3567 256 0 2 005 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності  
3570 212 738 0 117 680 0 

Сплачений податок на прибуток  3580 X 38 725 X 15 843 

Сплачені відсотки  3585 X 324 X 142 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 173 689 0 101 695 0 

II. Рух коштів у результаті 

інвестиційної діяльності 
     

Надходження від реалізації:  

    фінансових інвестицій  
3200 0 X 0 X 

    необоротних активів  3205 25 Х 50 Х 

Надходження від отриманих:  

    відсотків   
3215 69 Х 66 Х 

    дивідендів  3220 0 Х 0 Х 

Надходження від деривативів  3225 0 Х 0 Х 

Надходження від погашення позик  3230 0 Х 0 Х 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці  

3235 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3250 0 Х 0 Х 

Витрачання  на придбання: фінансових  

    інвестицій  
3255 X 0 X 0 

    необоротних активів 3260 X 253 234 X 67 755 

Виплати за деривативами  3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик  3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці   

3280 X 0 X 0 

Інші платежі   3290 X 0 X 500 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності  
3295 0 253 140 0 68 139 

III. Рух коштів у результаті 

фінансової діяльності 
     

Надходження від:  

    Власного капіталу  
3300 0 Х 0 Х 



    Отримання позик  3305 116 610 Х 0 Х 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві  
3310 0 Х 0 Х 

Інші надходження  3340 0 Х 0 Х 

Витрачання на:  

    Викуп власних акцій  
3345 Х 0 X 0 

    Погашення позик  3350 Х 3 724 X 18 641 

    Сплату дивідендів   3355 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків  3360 Х 0 X 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди  
3365 Х 1 583 X 582 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві  
3370 Х 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у дочірніх 

підприємствах  

3375 Х 0 X 0 

Інші платежі  3390 Х 0 X 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності  
3395 111 303 0 0 19 223 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період   
3400 31 852 0 14 333 0 

Залишок коштів на початок року  3405 22 555 Х 8 265 Х 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів  
3410 0 5 352 0 43 

Залишок коштів на кінець року  3415 49 055 0 22 555 0 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 



КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод 

мiнеральних вод "Оскар" 
за ЄДРПОУ 22415322 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2019 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 8 800 0 654 1 320 384 775 0 0 395 549 0 395 549 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 8 800 0 654 1 320 384 775 0 0 395 549 0 395 549 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 232 041 0 0 232 041 0 232 041 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 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 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 196 -196 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 196 231 845 0 0 232 041 0 232 041 

Залишок на кінець року  4300 8 800 0 654 1 320 616 620 0 0 627 590 0 627 590 

Примітки: д/в 

 

Керівник    Баган Ю.М. 

 

Головний бухгалтер   Макота Л.Б. 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1 Група та її дiяльнiсть 

Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi за 2019 фiнансовий рiк для Приватне акцiонерне товариство "Моршинський 

завод мiнеральних вод "ОСКАР" (далi - "Компанiя") та його дочiрнiх пiдприємств, якi розкритi у 

таблицi нижче (далi - "Група"). 

Компанiя була зареєстрована 25 березня 2003 року та є резидентом України. Компанiя заснована 

у формi акцiонерного товариства вiдповiдно до законодавства України i зареєстрована за кодом 

ЄДРПОУ 22415322. Станом на 1 сiчня 2018 року, 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року 

Компанiя знаходиться у виключнiй безпосереднiй власностi International Distribution Systems 

Limited (далi - "Материнська компанiя"). 

Основною дiяльнiстю Групи є виробництво та збут мiнеральної та очищеної води пiд торговою 

маркою "Моршинська". Група має лiцензiю на користування водними ресурсами у 

Моршинському районi України. 

Юридична адреса та мiсце провадження дiяльностi. Вул. Геологiв, буд. 12А, м. Моршин, 

Львiвська обл. 

Структура Групи та основнi напрямки дiяльностi компанiй, що формують Групу, були такими:  

Назва компанiї, 

 що входить в Групу Країна реєстрацiї та операцiй Основнi напрямки дiяльностi % 

ефективного володiння Компанiї 

   31 грудня 2019 31 грудня 2018 1 сiчня 2018 р 

ПрАТ Моршинський завод   

 мiнеральних вод"ОСКАР" Україна Виробництво мiнеральної води пiд торговою маркою 

"Моршинська". 100.00% 100.00% 100.00% 

Приватне пiдприємство "Iва" Україна  100.00% 100.00% 100.00% 

Товариство з обмеженою  

вiдповiдальнiстю "Потужнiсть" Україна Розвиток нових родовищ води для торгової 

марки "Моршинська". 100.00% 100.00% 100.00% 

Валюта представлення. Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень, 

якщо не зазначено iнше. 

2 Умови, в яких працює Група 

У 2019 роцi економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого перiоду 

полiтичної та економiчної напруженостi. Темп iнфляцiї в Українi у рiчному обчисленнi 

уповiльнився до 4,1% у 2019 роцi (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi та 13,7% у 2017 роцi), а ВВП 

показав подальше зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля зростання на 3,3% у 2018 роцi).  

Пiсля кiлькох рокiв девальвацiї нацiональна валюта України продовжила змiцнюватися i у 2019 

роцi змiцнилася на 14% (станом на 31 грудня 2019 року встановлений НБУ офiцiйний курс 

обмiну гривнi по вiдношенню до долара США становив 23,69 гривнi за 1 долар США порiвняно 

з 27,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2018 року). Серед головних факторiв 

змiцнення гривнi - стабiльнi доходи агроекспортерiв, обмежена гривнева лiквiднiсть, збiльшення 

грошових переказiв у країну вiд трудових мiгрантiв та високий попит на державнi борговi 

iнструменти. 

Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення 

кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi два 

роки з 18% у квiтнi 2019 року до 11% у сiчнi 2020 року, що обгрунтовано стiйкою тенденцiєю до 

уповiльнення iнфляцiї.  

У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України 

Stand-by (SBA) у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. У груднi 2018 року Україна вже 

отримала вiд МВФ та ЄС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового 



банку на суму 750 мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищило 

здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2019 роцi, що зрештою сприяло фiнансовiй 

та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. Продовження спiвробiтництва з МВФ залежить вiд 

успiшностi реалiзацiї Україною полiтики та реформ, покладених в основу нової програми 

пiдтримки з боку МВФ. 

У 2020 роцi Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме 

мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах 

кредитування країн, економiка яких розвивається. 

Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт 

на сходi України, що розпочався навеснi 2014 року, залишаються неврегульованими. Вiдносини 

мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими. 

У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори президента, а в липнi 2019 року - 

достроковi парламентськi вибори. У контекстi подвiйних виборiв ступiнь непевностi, у тому 

числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020 роцi залишається вкрай високим. 

Незважаючи на певнi покращення у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та економiчної 

ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть мати подальший 

суттєвий вплив на економiку України та бiзнес Групи. 

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть є консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи 

станом на 31 грудня 2019 року та за 2019 фiнансовий рiк i пiдготовлена вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з 

коригуваннями на первiсне визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю. Нижче 

описанi основнi принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi. Цi принципи облiкової полiтики застосовувалися 

послiдовно в усiх перiодах, представлених у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. 

Група випустила свою першу рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно 

до МСФЗ, за фiнансовий перiод, що закiнчується 31 грудня 2019 року, включно з порiвняльною 

iнформацiєю за фiнансовий перiод, який закiнчився 31 грудня 2018 року. Група застосувала у 

цiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi" станом на 1 сiчня 2018 року. При пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової 

звiтностi Група застосувала обов'язковi винятки з ретроспективного застосування iнших МСФЗ i 

вирiшила застосувати окремi добровiльнi звiльнення вiдповiдно до МСФЗ 1 (Примiтка 6). За 

певними винятками, Група послiдовно застосувала облiкову полiтику при пiдготовцi вхiдного 

звiту про фiнансовий стан за МСФЗ  станом на 1 сiчня 2018 року та в усiх перiодах, 

представлених у її першiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.  

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 

бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики Групи її 

керiвництво застосовувало власнi професiйнi судження. Областi, де такi судження є особливо 

важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких 

припущення й оцiнки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi, описанi у 

Примiтцi 4. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Дочiрнi пiдприємства - це такi об'єкти iнвестицiй, якi Група 

контролює, оскiльки Група (i) володiє повноваженнями, якi надають їй можливiсть управляти 

значущою дiяльнiстю, що суттєво впливає на дохiд об'єкта iнвестицiй, (ii) наражається на 

ризики, пов'язанi з коливанням доходу вiд участi в об'єктi iнвестицiй, або має право на 

одержання такого доходу, та (iii) має можливiсть скористатися своїми повноваженнями щодо 

об'єкта iнвестицiй з метою здiйснення впливу на величину доходу iнвестора. Пiд час оцiнки 

наявностi у Групи контролю над iншим пiдприємством необхiдно розглянути наявнiсть та вплив 

реальних прав, включаючи реальнi потенцiйнi права голосу. Право є реальним, якщо власник 

має практичну можливiсть реалiзувати це право при прийняттi рiшення щодо управлiння 



значущою дiяльнiстю об'єкта iнвестицiй.  

Група може володiти повноваженнями щодо об'єкта iнвестицiй, навiть якщо вона не має 

бiльшостi прав голосу в об'єктi iнвестицiй. У подiбних випадках для визначення наявностi 

реальних повноважень щодо об'єкта iнвестицiй Група оцiнює розмiр пакета своїх прав голосу по 

вiдношенню до розмiру та ступеня розосередження пакетiв iнших власникiв прав голосу. Права 

захисту iнших iнвесторiв, наприклад, тi, що пов'язанi iз внесенням докорiнних змiн у дiяльнiсть 

об'єкта iнвестицiй, або тi, що застосовуються у виключних обставинах, не перешкоджають 

можливостi Групи контролювати об'єкт iнвестицiй. Консолiдацiя дочiрнiх пiдприємств 

починається з дати переходу до Групи контролю над ними (дата придбання) i припиняється з 

дати втрати контролю над їх дiяльнiстю.  

Придбання дочiрнiх пiдприємств, крiм пiдприємств, придбаних у сторiн пiд спiльним 

контролем, облiковується за методом придбання. Придбанi активи, що пiддаються визначенню, 

а також зобов'язання i умовнi зобов'язання, взятi на себе при об'єднаннi пiдприємств, 

оцiнюються за справедливою вартiстю на дату придбання, незалежно вiд величини частки 

неконтролюючих акцiонерiв.  

Група оцiнює частку неконтролюючих акцiонерiв, яка являє собою поточну частку власностi та 

надає її власнику право на пропорцiйну частку чистих активiв у випадку лiквiдацiї, окремо за 

кожною операцiєю: (а) за справедливою вартiстю або (б) за пропорцiйною часткою у чистих 

активах придбаної компанiї, що належить акцiонерам, якi не здiйснюють контроль. Частка 

неконтролюючих акцiонерiв, яка не є поточною часткою власностi, оцiнюється за справедливою 

вартiстю. 

Гудвiл визначається шляхом вирахування суми чистих активiв придбаного пiдприємства iз 

загальної суми таких величин: переданого вiдшкодування за придбане пiдприємство, суми 

частки неконтролюючих акцiонерiв у придбаному пiдприємствi та справедливої вартостi частки 

участi у капiталi придбаного пiдприємства, що належала безпосередньо перед датою придбання. 

Будь-яка вiд'ємна сума ("негативний гудвiл" або "вигiдне придбання") визнається у складi 

прибутку чи збитку пiсля того, як керiвництво повторно оцiнить, чи повнiстю iдентифiкованi усi 

придбанi активи, а також прийнятi зобов'язання та умовнi зобов'язання, i проаналiзує 

правильнiсть їхньої оцiнки. 

Сума винагороди, сплаченої за придбану компанiю, оцiнюється за справедливою вартiстю 

переданих активiв, емiтованих дольових iнструментiв i понесених або взятих на себе 

зобов'язань, включаючи справедливу вартiсть активiв чи зобов'язань вiдповiдно до 

домовленостей про умовну винагороду, але без урахування пов'язаних iз придбанням витрат, 

таких як витрати на консультацiйнi, юридичнi, оцiночнi та аналогiчнi професiйнi послуги. 

Витрати на проведення операцiї, пов'язанi з придбання та понесенi у зв'язку з випуском 

дольових iнструментiв, вираховуються з суми капiталу; витрати на проведення операцiї, 

понесенi у зв'язку з випуском боргових зобов'язань у межах угод з об'єднання бiзнесу, 

вираховуються з їхньої балансової вартостi, а всi iншi витрати на проведення операцiї, понесенi 

у зв'язку з придбанням, вiдносяться на видатки. 

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Всi внутрiшньогруповi операцiї, залишки та нереалiзованi прибутки за операцiями мiж 

компанiями Групи виключаються при консолiдацiї; нереалiзованi збитки також виключаються 

при консолiдацiї, крiм випадкiв, коли витрати не можуть бути вiдшкодованi. Компанiя i всi її 

дочiрнi компанiї застосовують єдину облiкову полiтику, що вiдповiдає облiковiй полiтицi Групи. 

Безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Групи пiдготувало цю консолiдовану фiнансову 

звiтнiсть вiдповiдно до принципу подальшої безперервностi дiяльностi.  

Функцiональна валюта i валюта представлення. Функцiональною валютою Групи є гривня, 

валюта первинного економiчного середовища, в якому вона працює. Ця консолiдована 

фiнансова звiтнiсть представлена у гривнi. Операцiї в усiх валютах, крiм функцiональної валюти 

Групи, вважаються операцiями в iноземних валютах. 



Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б 

отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на 

активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i 

зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб 

забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.  

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 

зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 

свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, 

на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх 

обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, 

вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та їх 

кiлькостi, що утримується Групою. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний 

обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що утримується 

Групою, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на 

цiну котирування.  

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус резерв 

пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених 

витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми 

погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi процентнi 

доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди 

при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або процентних 

витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна 

ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження 

(без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом очiкуваного  

термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну 

до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна процентна ставка 

використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою  ставкою 

до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають 

кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших 

змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти 

амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної 

вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є 

невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, якi є придбаними чи 

створеними кредитно-знецiненими (POCI) фiнансовими активами при первiсному визнаннi, 

ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто розраховується на основi 

очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на основi договiрних грошових 

потокiв.  

Фiнансовi iнструменти - початкове визнання. Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю 

через прибуток та збиток спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi 

iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на витрати, 

понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при 

початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається 

лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною угоди, 

пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, що 



спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi в якостi базових даних використовують 

лише данi з вiдкритих ринкiв. Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових активiв, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається резерв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля первiсного визнання 

активу. 

? 

 

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом 

перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" 

купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Група 

зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання 

фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною договору 

про придбання фiнансового iнструменту. 

Основними фiнансовими iнструментами Групи є торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть, 

грошовi кошти та їх еквiваленти, торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть, позиковi 

кошти, iншi фiнансовi активи та зобов'язання, що облiковуються за амортизованою вартiстю.  

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - категорiї оцiнки. Група класифiкує 

фiнансовi активи за такими категорiями оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток та 

збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд та за амортизованою вартiстю. 

Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi 

Групи для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових потокiв за 

активом.  

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - бiзнес-модель. Бiзнес-модель вiдображає 

спосiб, у який Група управляє активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою 

Групи: (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд активiв 

("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), або (ii) 

отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у 

результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором 

грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi 

активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток чи збиток.  

Бiзнес-модель визначається для групи активiв (на рiвнi портфеля) на основi всiх вiдповiдних 

доказiв дiяльностi, яку Група має намiр здiйснити для досягнення цiлi, встановленої для 

портфеля, наявного на дату оцiнки. Фактори, якi Група враховує при визначеннi бiзнес-моделi, 

включають мету i склад портфеля та минулий досвiд отримання грошових потокiв по 

вiдповiдних активах. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка -  характеристики грошових потокiв. Якщо 

бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором грошових 

потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, Група оцiнює, 

чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу та процентiв ("тест на 

виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). Фiнансовi активи iз вбудованими 

похiдними iнструментами розглядаються у сукупностi, щоб визначити, чи є грошовi потоки по 

них виплатами виключно основної суми боргу та процентiв. У ходi такої оцiнки Група аналiзує, 

чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки умовам базового кредитного договору, 

тобто проценти включають тiльки вiдшкодування щодо кредитного ризику, вартостi грошей у 

часi, iнших ризикiв базового кредитного договору та маржу прибутку.  

Якщо умови договору передбачають схильнiсть до ризику чи волатильностi, якi не вiдповiдають 

умовам базового кредитного договору, вiдповiдний фiнансовий актив класифiкується та 

оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. SPPI-тест виконується при 



первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться. 

Фiнансовi активи - рекласифiкацiя. Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у випадку, 

якщо змiнюється бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. Рекласифiкацiя 

проводиться перспективно з початку першого звiтного перiоду пiсля змiни бiзнес-моделi. Група 

не змiнювала свою бiзнес-модель протягом поточного перiоду i не здiйснювала рекласифiкацiї. 

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Знецiнення фiнансових активiв -  резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. На основi прогнозiв 

Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими iнструментами, якi оцiнюються 

за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, та з 

ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та договорами 

фiнансової гарантiї, для активiв за договорами з покупцями. Група оцiнює очiкуванi кредитнi 

збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i активiв за договорами з 

покупцями на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв вiдображає: (i) 

об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом оцiнки дiапазону 

можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i пiдтверджувану 

iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi економiчнi умови, 

доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. 

Група застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення, основану на змiнах кредитної якостi 

пiсля початкового визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при первiсному 

визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових активiв Етапу 1 

очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi очiкуваних кредитних 

збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть вiдбутися протягом 

наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо вона настає до 

закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Група iдентифiкує значне 

пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив переводиться в Етап 2, а 

очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi очiкуваних кредитних збиткiв 

за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, але з урахуванням очiкуваної 

передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки за весь строк"). Якщо Група 

визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому 

кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi збитки за весь строк.  

Фiнансовi активи - списання. Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли Група 

вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про необгрунтованiсть 

очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя припинення визнання. 

Група може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються заходи з примусового 

стягнення, коли Група намагається стягнути суми заборгованостi за договором, хоча у неї немає 

обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення. 

Фiнансовi активи - припинення визнання - Група припиняє визнання фiнансових активiв, коли 

(а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше втратили свою 

чиннiсть або (б) Група передала права на отримання грошових потокiв вiд фiнансових активiв 

або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в основному всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Група не передала та не залишила в основному всi 

ризики та вигоди володiння, але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається 

збереженим, якщо контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив 

непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Фiнансовi активи - модифiкацiя умов - Група iнодi переглядає або iншим чином модифiкує 

договiрнi умови фiнансових активiв. Група оцiнює, чи є модифiкацiя передбачених договором 

грошових потокiв суттєвою, та визнає рiзницi. Якщо модифiкованi умови суттєво вiдрiзняються, 

так що права на грошовi потоки вiд первiсного активу спливають, Група припиняє визнання 

первiсного фiнансового активу i визнає новий актив за справедливою вартiстю. Датою перегляду 

умов вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку подальшого знецiнення, у тому 



числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного ризику. Група також оцiнює 

вiдповiднiсть нового кредиту чи боргового iнструмента критерiю виплат виключно основної 

суми боргу та процентiв. Будь-яка рiзниця мiж балансовою вартiстю первiсного активу, 

визнання якого припинене, та справедливою вартiстю нового, суттєво модифiкованого активу 

вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з 

капiталом iз власниками. 

У ситуацiї, коли перегляд умов був викликаний фiнансовими труднощами  контрагента чи його 

неспроможнiстю виконати первинно узгодженi платежi, Група порiвнює первiснi та скоригованi 

грошовi потоки з активами на предмет iстотної вiдмiнностi ризикiв та вигод вiд активу 

внаслiдок модифiкацiї умови договору. Якщо ризики i вигоди не змiнюються, iстотна 

вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, i його модифiкацiя не 

призводить до припинення визнання. Група здiйснює перерахунок валової балансової вартостi 

шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною 

ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з 

урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових 

активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку. 

Операцiї з акцiонерами. Група здiйснює операцiї з акцiонерами. Коли це вiдповiдає характеру 

операцiї, облiкова полiтика Групи передбачає визнання будь-яких прибуткiв або збиткiв за 

операцiями з акцiонерами безпосередньо через капiтал та вiдображення цих операцiй як 

отримання додаткових внескiв в капiтал або виплату дивiдендiв. Аналогiчнi операцiї зi 

сторонами, якi не є акцiонерами або пов'язаними сторонами пiд спiльним контролем, 

визнаються через фiнансовий результат у вiдповiдностi до МСБО 9 "Фiнансовi iнструменти.  

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. 

Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було 

здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати 

стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних 

активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової вартостi 

активу пiсля того, як Група отримала контроль над цим активом i якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що Група отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким активом. Iншi передоплати 

списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або послуг, за якi вони були 

здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, за якi була здiйснена 

передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується належним 

чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в касi, 

депозитiв до запитання в банках та iнших короткострокових високолiквiдних iнвестицiй з 

первiсним строком не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються за 

амортизованою вартiстю, оскiльки  (i) вони утримуються для отримання передбачених 

договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою виключно виплати основної 

суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю 

через прибуток чи збиток. Умови, встановленi виключно законодавством (наприклад, 

положення про конвертацiю боргу у власний капiтал у деяких країнах), не впливають на 

результати SPPI-тесту, крiм випадкiв, коли вони включенi в умови договору i застосовувалися б, 

навiть якщо у подальшому законодавством змiнилося б. Суми, використання яких обмежене, 

виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту про рух 

грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або використати для 

розрахунку по зобов'язаннях протягом, принаймнi, дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду, 

включаються до складу iнших необоротних активiв. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть спочатку 



визнаються за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковуються за амортизованою 

вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. 

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за меншою з двох 

величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв 

визначається за середньозваженим методом. Вартiсть складається з вартостi сировини, цiни 

придбання та, у вiдповiдних випадках, прямих витрат на оплату працi та накладних витрат, 

понесених при приведеннi запасiв у їх поточний стан та мiсце знаходження. Чиста вартiсть 

реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу у ходi нормального ведення бiзнесу мiнус 

усi розрахунковi витрати на завершення виробництва та розрахунковi витрати, необхiднi для 

збуту продукцiї. Запаснi частини представленi витратними запасними частинами, якi 

утримуються для технiчного обслуговування, вiдновлення або капiтального ремонту 

обладнання.  

На кожний звiтний перiод, а за потреби, частiше керiвництво Групи аналiзує та оцiнює 

доцiльнiсть представлення запасних частин та iнших аналогiчних активiв у складi основних 

засобiв, iнших необоротних активiв або товарно-матерiальних запасiв, залежно вiд очiкуваного 

використання таких активiв у майбутнiх перiодах.   

Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть об'єктiв основних 

засобiв включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi не 

вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi iз доведенням об'єкта до мiсця розташування та приведення його у стан, 

необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Групи; (в) початкової оцiнки 

витрат на демонтаж та вивезення основного засобу та вiдновлення територiї, на якiй вiн 

розташований, зобов'язання щодо яких виникають в органiзацiї при придбання об'єкту або 

внаслiдок його використання протягом певного перiоду у будь-яких цiлях, крiм виробництва 

товарно-матерiальних запасiв протягом цього перiоду.  Вартiсть активiв, побудованих самою  

Групою, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну частину 

виробничих накладних витрат. 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на вдосконалення та замiну, якi подовжують 

строк експлуатацiї активiв або збiльшують прибуток, який вони приносять. Витрати на ремонт 

та обслуговування, якi не вiдповiдають зазначеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдносяться на 

прибуток чи збиток того перiоду, в якому вони понесенi.  

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Сума, яка пiдлягає амортизацiї, - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, за вирахуванням 

його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку Група отримала 

б у теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби 

стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив 

матиме наприкiнцi строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строки їх 

експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного 

звiтного перiоду. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, 

протягом строку експлуатацiї вiдповiдного активу i розраховується iз використанням 

прямолiнiйного методу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї основних засобiв Групи:  

Земля Не амортизується 

Будiвлi та споруди  3-50 рокiв 

Машини та обладнання 2-18 рокiв 

Транспортнi засоби 2-10 рокiв 

Офiснi меблi та комп'ютерне обладнання 2-5 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї переглядаються на 

кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких таких змiн порiвняно з попереднiми 



перiодами облiковується як змiна облiкової оцiнки. 

Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об'єкта основних засобiв, 

визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю активу i 

визнається у складi прибутку чи збитку. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз будiвництвом основних 

засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених 

пiд час будiвництва.  Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя незавершеного 

будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об'єктiв основних  засобiв, 

починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони перебувають у 

тому мiсцi та станi, якi необхiднi для їх використання за призначенням, визначеним 

керiвництвом.   

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Групи мають кiнцевий термiн використання та 

включають переважно капiталiзованi лiцензiї на розвiдку та видобуток водних ресурсiв та 

лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення. 

Лiцензiї    Лiцензiї являють собою дозволи на розвiдку та видобуток водних ресурсiв, мають 

кiнцевий термiн використання та облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. Амортизацiя розраховується на прямолiнiйний основi з метою 

розподiлу вартостi лiцензiй протягом строку їх корисного використання нематерiальних активiв, 

який становить вiд трьох до двадцяти п'яти рокiв.  

Комп'ютерне програмне забезпечення   Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне 

забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в 

експлуатацiю вiдповiдного програмного забезпечення.  Цi витрати амортизуються  на 

прямолiнiйний основi протягом їх розрахункового строку корисного використання (вiд 3 до 5 

рокiв). Витрати, пов'язанi з розробкою або обслуговуванням комп'ютерних програм, визнаються 

у складi витрат того перiоду, в якому вони були понесенi.  

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на предмет 

знецiнення у випадку будь-яких подiй або змiн обставин, якi свiдчать про те, що вiдшкодування 

балансової вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення визнається у сумi, на 

яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. Вартiсть вiдшкодування 

активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на вибуття або вартiсть 

використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Для оцiнки знецiнення активи 

аналiзуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують надходження грошових коштiв, незалежнi 

вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв (на рiвнi одиниць, якi генерують грошовi 

кошти). Попереднє знецiнення нефiнансових активiв аналiзується з точки зору можливого 

сторнування станом на кожну звiтну дату. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток був розрахований вiдповiдно до законодавства 

України. Податок на прибуток розраховується на пiдставi результатiв за рiк, скоригованих на 

статтi, якi не пiдлягають оподаткуванню. Податок на прибуток розраховується за ставками, якi є 

чинним або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податки облiковуються за методом балансових зобов'язань стосовно перенесених 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, якi виникають у зв'язку з вiдмiннiстю мiж 

балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою 

базою, застосованою при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi 

зобов'язання переважно визнають для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi 

податковi активи визнають, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, 

стосовно якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi .   

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Вiдстрочений податок розраховується iз використанням ставок оподаткування, якi були введенi 

в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як очiкується, 

застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi 



перенесенi податковi збитки. 

Вiдстроченi податки вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не 

стосуються статей, якi кредитованi або вiднесенi безпосередньо на iнший сукупний дохiд. У 

цьому випадку вiдстрочений податок також вiдображається в iншому сукупному доходi. 

Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi позицiї Групи 

станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються щодо податку на 

прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, що їх вдасться 

вiдстояти у випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така оцiнка виконується 

виходячи з тлумачення Групою податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло 

чинностi на кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого рiшення судових або iнших органiв 

з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, процентiв та податкiв, крiм тих, що пов'язанi з 

оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi розрахованих керiвництвом витрат, 

необхiдних для врегулювання зобов'язань станом на кiнець звiтного перiоду. Коригування на 

невизначенi позицiї з податку на прибуток, крiм пенi та штрафiв, облiковуються у складi витрат 

з податку на прибуток. Коригування на невизначенi позицiї з податку на прибуток у частинi пенi 

та штрафiв облiковуються у складi фiнансових витрат та iнших прибуткiв/(збиткiв), чиста сума, 

вiдповiдно. 

Податок на додану вартiсть (ПДВ). Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання 

товарiв/послуг вважається: (а) дата зарахування коштiв вiд покупця/замовника на банкiвський 

рахунок платника податку як оплата товарiв/послуг або (б) дата вiдвантаження товарiв, а в разi 

експорту товарiв - дата оформлення митної декларацiї, а для послуг - дата оформлення 

документа, що засвiдчує факт постачання послуг залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. До 

податкового кредиту вiдносяться суми податку за отриманою та зареєстрованою в ЕРПН 

податкової накладної з ПДВ . Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ на 

основi чистої суми. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, вiдображається у звiтi 

про фiнансовий стан згорнуто за кожною юридичною особою i розкривається окремо у складi 

активiв i зобов'язань. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був 

створений резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, 

включаючи ПДВ. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, емiтованi Групою 

Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв капiталу. Борговi iнструменти та 

iнструменти капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як власний капiтал, 

залежно вiд сутностi договiрних вiдносин. 

Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки. Фiнансовi зобов'язання Групи класифiкованi як 

фiнансовi зобов'язання, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, крiм: (i) 

фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток: ця 

класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань, 

утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної винагороди, 

визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, визначених як такi 

при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та зобов'язань iз надання кредитiв. 

Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання. Визнання фiнансових зобов'язань припиняється 

у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, виконується чи припиняється 

або закiнчується строк його виконання). 

Обмiн борговими iнструментами з iстотно вiдмiнними умовами мiж Групою та її первiсними 

кредиторами, а також суттєвi модифiкацiї умов iснуючих фiнансових зобов'язань облiковуються 

як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового 

зобов'язання. Умови вважаються суттєво вiдмiнними, якщо дисконтована приведена вартiсть 

грошових потокiв вiдповiдно до нових умов, включаючи всi сплаченi винагороди за 

вирахуванням отриманих винагород, дисконтованих iз використанням первiсної ефективної 

процентної ставки, як мiнiмум, на 10% вiдрiзняється вiд  дисконтованої приведеної вартостi 

решти грошових потокiв вiд первiсного фiнансового зобов'язання. Якщо обмiн борговими 



iнструментами чи модифiкацiя умов облiковується як погашення, всi витрати або сплаченi 

винагороди визнаються у складi прибутку чи збитку вiд погашення. Якщо обмiн або 

модифiкацiя не облiковується як погашення, всi витрати чи сплаченi винагороди 

вiдображаються як коригування балансової вартостi зобов'язання i амортизуються протягом 

строку дiї модифiкованого зобов'язання, що залишився. 

Модифiкацiї зобов'язань, якi не призводять до їх погашення, облiковуються як змiна оцiночного 

значення за методом нарахування кумулятивної амортизацiї заднiм числом, при цьому прибуток 

або збиток вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо економiчна суть рiзницi у 

балансовiй вартостi не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Фiнансовi зобов'язання, вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через прибуток 

чи збиток. Група може вiднести окремi зобов'язання у категорiю оцiнки за справедливою 

вартiстю через прибуток чи збиток при первiсному визнаннi. Прибутки та збитки за такими 

зобов'язаннями вiдображаються у складi прибутку чи збитку, крiм суми змiн у справедливiй 

вартостi, яка пов'язана зi змiнами кредитного ризику за цим зобов'язанням (визначається як 

сума, яка не вiдноситься до змiн ринкових умов, внаслiдок яких виникає ринковий ризик), яке 

вiдображене в iншому сукупному доходi та в подальшому не рекласифiкується у прибуток чи 

збиток. Це можливо, якщо таке представлення не створює або не збiльшує облiкову 

невiдповiднiсть. У такому випадку прибутки та збитки, пов'язанi зi змiнами кредитного ризику 

за зобов'язанням, також вiдображаються у складi прибутку чи збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв - Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з 

подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може 

здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних 

сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та 

розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати вiд 

майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi 

ведення звичайної комерцiйної дiяльностi, (ii) у разi невиконання зобов'язань за платежами 

(подiя дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства. 

Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, i визнається спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки.  

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за 

вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а в подальшому облiковуються за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.  

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати на позиковi кошти, якi безпосередньо 

вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйних активiв, пiдготовка 

яких до використання за призначенням або продажу обов'язково потребує тривалого часу, 

додаються до вартостi цих активiв до моменту, коли активи переважно готовi до використання 

за призначенням або продажу.  

Дата початку капiталiзацiї настає, коли (а) Група несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним 

активом; (б) вона несе витрати за позиковими коштами; та (в) вона вдається до дiй, необхiдних 

для пiдготовки активу до використання за призначенням або продажу. 

Група капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби не 

здiйснювалися капiтальнi витрати на квалiфiкацiйний актив. Капiталiзованi витрати за 

позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого фiнансування Групи 

(середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов'язаних iз квалiфiкацiйним 

активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною метою отримання 

квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя фактично понесених 



витрат за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу вiд тимчасового 

вкладення цих позикових коштiв. 

Фiнансовi гарантiї. Фiнансовi гарантiї вимагають вiд Групи здiйснення визначених платежiв для 

вiдшкодування збиткiв власнику гарантiї, понесених у випадку, якщо вiдповiдний дебiтор не 

здiйснить своєчасно платiж вiдповiдно до первинних або модифiкованих умов боргового 

iнструменту. Фiнансовi гарантiї спочатку визнаються за справедливою вартiстю, яка зазвичай 

дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується лiнiйним методом протягом строку 

гарантiї. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду гарантiї оцiнюються за найбiльшою iз двох 

сум: (i) суми оцiночного резерву пiд збитки по гарантiї, визначеної iз використанням моделi 

очiкуваних кредитних збиткiв, та (ii) неамортизованого залишку вiдповiдної суми при 

початковому визнаннi. Крiм того, щодо дебiторської заборгованостi iз винагороди, яка 

вiдображається у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан як актив, визнається оцiночний 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

Резерви пiд нарахованi витрати та iншi резерви. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це 

зобов'язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Група має теперiшнє юридичне або конструктивне 

зобов'язання (основане на юридичних нормах або передбачуване) у результатi минулих подiй i 

коли iснує iмовiрнiсть того, що погашення такого зобов'язання потребуватиме вiдтоку ресурсiв 

цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. 

Умовнi зобов'язання та активи. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. 

Iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не 

визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкривається у випадку ймовiрностi 

притоку економiчних вигiд. 

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Статутний капiтал. Простi акцiї та привiлейованi акцiї, що не пiдлягають викупу, якi дають 

право їх власникам на дискрецiйнi дивiденди, показанi у складi капiталу. Витрати, 

безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення 

суми надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у 

капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як 

додатковий капiтал. 

Дивiденди. Дивiденди, оголошенi та ухваленi протягом звiтного перiоду, вираховуються з 

власного капiталу у цьому перiодi, а сума визнаних, але не виплачених дивiдендiв включається 

до складу поточних зобов'язань.  Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, але до затвердження 

фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються як зобов'язання станом на звiтну дату, але 

розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Додатковий капiтал. Додатковий капiтал являє собою результат розрахункiв з акцiонерами, 

окрiм виплати дивiдендiв. 

Визнання виручки. Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Групи. Виручка 

визнається в сумi цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку Група очiкує 

отримати в обмiн на передачу контролю над обiцяними товарами чи послугами покупцю, без 

урахування сум, одержаних вiд iменi третiх сторiн. 

Виручка визнається за вирахуванням знижок, поверненої продукцiї та податку на додану 

вартiсть. 

Реалiзацiя товарiв - готова продукцiя. Продажi визнаються на момент переходу контроля над 

товаром, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо товарiв i 

коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем товарiв. 

Поставка вважається виконаною, коли товари були доставленi у визначене мiсце, ризики 

застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари вiдповiдно до договору, 

строк дiй положень про приймання закiнчився або у Групи наявнi об'єктивнi докази того, що всi 



критерiї приймання були виконанi. 

Вважається, що елемент фiнансування вiдсутнiй, оскiльки продажi здiйснюються iз наданням 

вiдстрочки платежу строком не бiльше 60 днiв, що вiдповiдає ринковiй практицi. 

Дебiторська заборгованiсть визнається, коли товари поставленi, оскiльки на цей момент 

винагорода є безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тiльки плином часу.  

Якщо Група надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля над 

товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i 

визнається протягом перiоду надання таких послуг.  

Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на 

кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв. Якщо такi цiни не є 

спостережними, вони розраховуються на основi очiкуваних витрат плюс маржа.  

Оцiнки виручки, витрат чи обсягу виконаних робiт до повного виконання договору 

переглядаються у разi змiни обставин. Збiльшення або зменшення розрахункових сум виручки 

чи витрат, якi виникають у зв'язку з цим, вiдображаються у складi прибутку чи збитку в тому 

перiодi, в якому керiвництву стало вiдомо про обставини, якi призвели до їх перегляду.  

Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока 

ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди.  

Група не очiкує укладання договорiв, в яких перiод мiж передачею обiцяних товарiв чи послуг 

покупцю i оплатою їх покупцем перевищує один рiк. Як наслiдок, Група не коригує цiну угоди 

на вплив вартостi грошей у часi. 

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Процентнi доходи. Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за методом 

нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за таким 

методом включає в процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами договору, що 

є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або дисконти. 

Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової 

балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали 

кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням 

ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових 

активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик, 

застосовується до амортизованої вартостi. 

Оренда. Група орендує землю, будiвлi, споруди та транспортнi засоби. Договори оренди, як 

правило, укладаються на фiксований строк вiд 1 до 5 рокiв, але передбачають можливiсть 

пролонгацiї. Умови оренди узгоджуються iндивiдуально та включають широкий дiапазон умов. 

Оренда визнається як актив у формi права користування та вiдповiдне зобов'язання станом на 

дату, коли орендований актив готовий до використання Групою. Кожен орендний платiж 

розподiляється мiж зобов'язанням та фiнансовою витратою.  

Фiнансовi витрати вiдносяться на прибуток чи збиток протягом строку оренди з метою 

отримання постiйної процентної ставки вiд залишку зобов'язання за кожен перiод. Актив у 

формi права використання амортизується прямолiнiйним методом протягом строку корисного 

використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них є меншим. Активи та 

зобов'язання, що виникають внаслiдок оренди, початково оцiнюються за приведеною вартiстю. 

Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних платежiв: 

фiксованi платежi (включаючи платежi, якi є по сутi фiксованими) за вирахуванням будь-яких 

матерiальних стимулiв до отримання вiд орендодавця; змiннi оренднi платежi, що 

розраховуються за коефiцiєнтом або процентом; очiкуванi суми до сплати орендарем за 

гарантiєю залишкової вартостi; цiна виконання опцiону на придбання у разi, якщо в орендаря є 

розумна впевненiсть у виконаннi цього опцiону, а також виплати штрафних санкцiй за 

розiрвання договору оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання опцiону орендарем. 



Оренднi платежi дисконтуються за процентною ставкою, закладеною у договiр оренди, якщо цю 

ставку можна визначити, або за процентною ставкою на позиковi кошти Групи.  

Активи у формi права використання оцiнюються за первiсною вартiстю, яка складається з таких 

елементiв: сума початкової оцiнки орендного зобов'язання; оренднi платежi, здiйсненi на дату 

початку оренди або до цiєї дати за вирахуванням будь-яких матерiальних стимулiв, отриманих 

вiд орендодавця; будь-якi початковi прямi витрати, а також витрати на вiдновлення об'єкту 

оренди. Платежi, пов'язанi з короткостроковою орендою та орендою малоцiнних активiв, 

визнаються за прямолiнiйним методом як витрати у складi прибутку чи  збитку. 

Короткостроковою орендою є оренда строком на 12 мiсяцiв або менше. Можливiсть пролонгацiї 

та розiрвання передбачена рядом договорами оренди нерухомостi та обладнання Групи. Цi 

умови використовуються для максимально гнучкого управлiння договорами у ходi дiяльностi. У 

бiльшостi випадкiв можливiсть пролонгацiї та розiрвання договорiв оренди має лише Група, але 

не вiдповiдний орендодавець.  

При визначення строку оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють 

економiчний стимул використати можливiсть пролонгацiї або не використати можливiсть 

розiрвання договору. Можливiсть пролонгацiї (або перiод пiсля дати, на яку передбачено 

можливiсть розiрвання договору) враховуються при визначеннi строку оренди лише тодi, коли 

iснує розумна впевненiсть у тому, що договiр оренди буде пролонгований (або не буде 

розiрваний). Ця оцiнка переглядається у разi значної подiї або значної змiни обставин, якi 

впливають на цю оцiнку та залежать вiд орендатора.  

Для оптимiзацiї витрат на оренду протягом строку договору Група у деяких випадках надає 

гарантiю залишкової вартостi обладнання, що орендується. Група спочатку розраховує та визнає 

очiкуванi суми до сплати за гарантiями залишкової вартостi у складi орендного зобов'язання. Цi 

суми переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного 

перiоду. Станом на кiнець звiтного перiоду суми гарантiй залишкової вартостi були несуттєвими 

для розкриття у звiтностi. 

Операцiйна оренда. У випадках, коли Група виступає орендодавцем за договором оренди, за 

якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються орендарю 

(тобто у випадку операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної оренди 

вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв лiнiйним методом. 

Виплати працiвникам. Заробiтна плата, оплачуванi рiчнi вiдпустки, а також премiї 

нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Групи. Група 

робить на користь своїх працiвникiв єдиний внесок до фондiв соцiального страхування.  Внесок 

розраховується як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та вiдноситься на витрати 

того перiоду, якого вiн стосується. 

Елементи операцiйних витрат. У роздiлi III звiту про фiнансовi результати наводяться вiдповiднi 

елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi операцiйнi витрати), 

яких зазнало пiдприємство в процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду, за 

вирахуванням внутрiшнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, якi становлять 

собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг), що вироблена i спожита самим пiдприємством. 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв у цьому роздiлi не наводиться.  

? 

 

4 Суттєвi оцiнки та судження  

У застосуваннi облiкової полiтики Групи, яка описана в примiтцi 3, керiвництво зобов'язане 

робити судження, оцiнки та припущення, що впливають на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi 

та балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та 

пов'язанi з ними припущення заснованi на iсторичному досвiдi, поточних обставинах та 

прогнозах, якi вважаються релевантними та достатньо достовiрними. Фактичнi результати 

можуть вiдрiзнятися вiд оцiнених. 

Оцiнки та основнi припущення переглядаються постiйно. Перегляди бухгалтерських оцiнок 



визнаються у перiодi, в якому переглядаються, якщо перегляд впливає лише на той перiод або у 

перiод перегляду у майбутнiх перiодах, якщо перегляд впливає як на поточний, так i на 

майбутнiй перiоди. Судження, якi мають найбiльш значний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй 

звiтностi, та оцiнки, якi можуть спричинити суттєве коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають: 

Оцiночний строк експлуатацiї основних засобiв - Керiвництво Групи регулярно переглядає 

термiн оцiночнi строки експлуатацiї основних засобiв. Орiєнтовнi термiни корисного 

використання заснованi на технiчних умовах та / або намiрi використання. Керiвництво 

збiльшить / зменшить нарахування амортизацiї, якщо термiн корисного використання менше / 

бiльше, нiж попередньо оцiнений термiн експлуатацiї. 

 

5 Новi положення бухгалтерського облiку 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 

застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року чи пiсля цiєї дати, або у пiзнiших 

перiодах. Група не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх обов'язкового 

застосування.  

Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого впливу 

на Групу пiсля їх прийняття:  

" Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi у новiй редакцiї мiстить новий роздiл про оцiнку, 

рекомендацiї щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаленi визначення 

та рекомендацiї (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких важливих питань, як 

функцiї управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансової  

звiтностi.  

" Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Цi змiни уточнюють визначення суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню 

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того, 

були допрацьованi пояснення до цього визначення. Змiни також забезпечують послiдовнiсть 

використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. Iнформацiя вважається суттєвою, 

якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення або складнiсть її розумiння може 

вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi фiнансової звiтностi загального 

призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка вiдображає фiнансову iнформацiю про 

конкретну органiзацiю, що звiтує.  

Група продовжує оцiнювати вплив нових стандартiв на її консолiдовану фiнансову звiтнiсть, 

проте вона не очiкує їх суттєвого впливу.  

Iншi новi або переглянутi стандарти чи iнтерпретацiї, якi вступлять у силу для рiчних перiодiв, 

починаючи з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, ймовiрно не матимуть суттєвого впливу на 

Групу. 

? 

 

6 Перше застосування МСФЗ 

Ця фiнансова звiтнiсть є першою рiчною консолiдованою фiнансовою звiтнiстю Групи, яка 

вiдповiдає МСФЗ. Датою переходу Групи на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2018 року. За 

певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв та 

iнтерпретацiй, чинних станом на 31 грудня 2019 року, при пiдготовцi вхiдного звiту про 

фiнансовий стан за МСФЗ на 1 сiчня 2018 року та протягом усiх перiодiв, представлених у 

першiй консолiдованiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.  

При пiдготовцi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi Група застосувала обов'язковi винятки iз 

ретроспективного застосування iнших МСФЗ, застосовних до цiєї консолiдованої фiнансової 



звiтностi:  

a) Облiковi оцiнки. Облiковi оцiнки за МСФЗ станом на 1 сiчня 2018 року i 31 грудня 2018 

року повиннi вiдповiдати облiковим оцiнкам, сформованим на тi ж дати вiдповiдно до 

попереднiх стандартiв бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли iснує об'єктивне свiдчення 

того, що такi оцiнки були помилковими. 

b) Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань. Фiнансовi активи i зобов'язання , 

визнання яких було припинене до дати переходу на облiк за МСФЗ,  не визнаються повторно 

вiдповiдно до МСФЗ. Керiвництво прийняло рiшення не застосовувати критерiї припинення 

визнання за МСФЗ 9 з бiльш ранньої дати. 

c) Класифiкацiя та оцiнка фiнансових iнструментiв. У ходi оцiнки своїх фiнансових активiв 

на предмет вiдповiдностi критерiям їх оцiнки за амортизованою вартiстю чи за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, Група проаналiзувала факти та обставини, iснуючi на дату 

переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ. За вiдсутностi у Групи практичної можливостi 

ретроспективного застосування методу ефективної процентної ставки, справедлива вартiсть 

фiнансових активiв та/чи фiнансових зобов'язань на дату переходу на облiк за МСФЗ являє 

собою нову валову балансову вартiсть цих фiнансових активiв або нову амортизовану вартiсть 

цих фiнансових зобов'язань станом на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ. 

d) Знецiнення фiнансових активiв. Вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення були застосованi до 

фiнансових активiв ретроспективно.  У тих випадках, коли визначення значного пiдвищення 

кредитного ризику фiнансового iнструменту пiсля первiсного визнання потребує надмiрних 

витрат або зусиль, керiвництво прийняло рiшення визнавати оцiночний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки за весь строк iнструменту станом на кожну звiтну дату до моменту припинення 

визнання фiнансового iнструменту. 

Група вирiшила застосувати добровiльне звiльнення вiд ретроспективного застосування iнших 

МСФЗ щодо застосування МСФЗ 16. За договорами оренди, чинними станом на дату переходу 

на облiк за МСФЗ, Група (дiючи в якостi орендаря) визнала зобов'язання з оренди та актив у 

формi права користування станом на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ, як зазначено 

нижче (з урахуванням спрощень практичного характеру): 

· зобов'язання з оренди було визнане за приведеною вартiстю залишку орендних платежiв 

iз дисконтуванням за ставкою залучення додаткових позикових коштiв орендаря станом на дату 

переходу на облiк за МСФЗ; 

· актив у формi права користування був визнаний у сумi, що дорiвнює зобов'язанню з 

оренди, iз коригуванням на суму ранiше сплачених або нарахованих орендних платежiв, що 

вiдносяться до цiєї оренди, визнаних у звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед датою 

переходу на облiк за МСФЗ. 

Група ранiше не готувала консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно, вимога подання 

iнформацiї про звiрку даних та кiлькiсну оцiнку впливу переходу вiд облiку за Нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БОУ) на МСФЗ, що 

вимагається за МСФЗ 1, не застосовується до Групи. 

? 

7 Нематерiальнi активи 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Лiцензiї на розвiдку та видобуток водних ресурсiв 15,913 12,445 3,403 

Лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення203 46 638 

Iншi нематерiальнi активи 761 159 208 

    

    

Всього нематерiальних активiв 16,877 12,650 4,249 



     

 

У балансовiй вартостi нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:  

У тисячах гривень 2019 2018 

   

Первiсна вартiсть    

На 1 сiчня 18,291 9,797 

   

Надходження 6,688 10,107 

Вибуття - (1,613) 

   

На 31 грудня 24,979 18,291 

   

Накопичений знос   

На 1 сiчня 5,641 5,548 

Амортизацiйнi вiдрахування 2,461 1,706 

Вибуття - (1,613) 

   

На 31 грудня 8,102 5,641 

   

Балансова вартiсть   

На 1 сiчня 2018 р.  4,249 

На 31 грудня 2018 р.  12,650 

На 31 грудня 2019 р.  16,877 

 

 

 

 

8 Основнi засоби 

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни:  

 

У тисячах гривень Земля Будiвлi та 

споруди Машини та 

обладнання Транспортнi засоби Офiснi меблi та 

комп'ютерне обладнання Незавершене будiвництво та незмонтоване обладнання Всього 

        

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2018 р. 3,156 189,806 372,288 11,033 15,991 17,641 609,915 

        

Надходження 556 6,793 4,032 1,675 16,364 13,563 42,983 

Трансфери - - 14,980 - 288 (15,268) - 

Вибуття - - (1,838) - (429) - (2,267) 

        

На 31 грудня 2018 р. 3,712 196,599 389,462 12,708 32,214 15,936 650,631 

        

Надходження - 22,587 23,600 8,253 6,696 221,143 282,279 

Трансфери - - 9,069 - - (9,069) - 

Вибуття - (102) (3,609) (461) (1,713) - (5,885) 

         

На 31 грудня 2019 р. 3,712 219,084 418,522 20,500 37,197 228,010 927,025 

        



Накопичений знос        

На 1 сiчня 2018 р. - 57,665 208,489 5,558 9,670 238 281,620 

Амортизацiйнi вiдрахування - 9,533 39,754 1,928 4,154 - 55,369 

Знецiнення - 574 - - - (154) 420 

Вибуття - - (1,695) - (429) - (2,124) 

        

На 31 грудня 2018 р. - 67,772 246,548 7,486 13,395 84 335,285 

        

Амортизацiйнi вiдрахування - 10,093 31,847 2,411 5,386 - 49,737 

Вибуття - (101) (3,607) (461) (1,715) - (5,884) 

        

На 31 грудня 2019 р. - 77,764 274,788 9,436 17,066 84 379,138 

        

Балансова вартiсть        

На 1 сiчня 2018 р. 3,156 132,141 163,799 5,475 6,321 17,403 328,295 

На 31 грудня 2018 р. 3,712 128,827 142,914 5,222 18,819 15,852 315,346 

На 31 грудня 2019 р. 3,712 141,320 143,734 11,064 20,131 227,926 547,887 

 

  

8 Основнi засоби (продовження) 

Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв була такою:  

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Будiвлi та споруди 12,530 11,672 8,671 

Машини та обладнання 138,250 136,008 60,747 

Транспортнi засоби 5,307 5,448 2,745 

Офiснi меблi та комп'ютерне обладнання 10,385 8,764 7,514 

Всього 166,472 161,892 79,677 

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року основнi засоби Групи 

не були наданi у заставу як забезпечення позикових коштiв. 

Змiни у складi активiв у формi права користування, включених до суми основних засобiв були 

такими:  

 

 

  Транспортнi засоби Всього 

Первiсна вартiсть:  - - 

Активи у формi права користування,  

визнанi внаслiдок застосування МСФЗ 16  1,360 1,360 

Станом на 1 сiчня 2018 р.  1,360 1,360 

    

Надходження  - - 

    

Станом на 31 грудня 2018 р.  1,360 1,360 

    

Надходження  4,013 4,013 

Вибуття внаслiдок модифiкацiї  (320) (320) 

    

Станом на 31 грудня 2019 р.  5,053 5,053 



    

 

  Транспортнi засоби Всього 

Накопичений знос:  - - 

Активи у формi права користування,  

визнанi внаслiдок застосування МСФЗ 16  - - 

Станом на 1 сiчня 2019 р.  - - 

    

Нараховано за рiк  588 588 

    

Станом на 31 грудня 2018 р.  588 588 

    

Нараховано за рiк  927 927 

Вибуття внаслiдок модифiкацiї  (320) (320) 

    

Станом на 31 грудня 2019 р.  1,195 1,195 

    

Балансова вартiсть    

Станом на 1 сiчня 2018 р.  1,360 1,360 

Станом на 31 грудня 2018 р.  772 772 

Станом на 31 грудня 2019 р.  3,858 3,858 

 

? 

9 Запаси 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Сировина 39,204 51,318 32,786 

Пiддони  35,785 33,470 18,420 

Запаснi частини та витратнi матерiали 25,574 23,212 25,406 

Готова продукцiя  5,166 7,867 4,194 

Товари для перепродажу 942 2,716 1,871 

    

Всього 106,671 118,583 82,677 

 

10 Дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками (Примiтка 28)  

86,626 7,902 47,420 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1,254 157 - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1,077 460 305 

Резерв пiд кредитнi збитки (161) (234) (227) 

    

Всього фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської 

заборгованостi 88,796 8,285 47,498 

    



Передоплати за податками за винятком податку на прибуток 38,684 14,821 9,315 

Передоплати  23,404 15,788 16,837 

    

Всього дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi  150,884

 38,894 73,650 

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської заборгованостi 

за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 31 грудня 2019 року представлений у таблицi 

далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги     

- поточна  61,002 - 61,002 

- прострочена менше нiж 90 днiв 19,082 - 19,082 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв 7,602 - 7,602 

- прострочена вiд 181 до 365 днiв 194 - 194 

    

    

Всього  87,880 - 87,880 

    

 

? 

10 Дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (продовження)  

 

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської заборгованостi 

за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 31 грудня 2018 року представлений у таблицi 

далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги    

- поточна 8,056 - 8,056 

- прострочена менше нiж 90 днiв 3 - 3 

    

Всього 8,059 - 8,059 

    

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської заборгованостi 

за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 1 сiчня 2018 року представлений у таблицi 

далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги    

- поточна 21,279 - 21,279 

- прострочена менше нiж 90 днiв 5,129 - 5,129 



- прострочена вiд 91 до 180 днiв 5,069 - 5,069 

- прострочена вiд 181 до 365 днiв 6,940 - 6,940 

- прострочена понад 365 днiв 9,003 - 9,003 

    

Всього 47,420 - 47,420 

    

Кредитний перiод клiєнтiв, якi мають дебiторську заборгованiсть перед Групою становить вiд 20 

до 90 днiв станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року, залежно вiд 

типу клiєнта. Кожна компанiя дотримується полiтики кредитного контролю. Оскiльки усi 

клiєнти, що мають заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками перед Групою є компанiями пiд 

спiльним контролем материнської компанiї, полiтика кредитного контролю для таких клiєнтiв є  

менш суворою, нiж полiтика кредитного контролю для третiх сторiн. Для компанiй пiд спiльним 

контролем материнська компанiя в змозi забезпечити виконання зобов'язань мiж ними, тому 

керiвництво вважає, що ризик дефолту по таким iнструментам дорiвнює нулю.  

? 

11 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Поточнi рахунки 49,055 22,555 8,264 

Готiвка - - 1 

    

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 49,055 22,555 8,265 

Група розмiщує свої грошовi кошти в українських або мiжнародних банках з надiйною 

репутацiєю. Далi наведено розбивку грошових коштах на поточних рахунках:  

Рейтинг за рейтинговим агентством Moody's станом на: * 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Рейтинг А 7,607 - - 

Рейтинг В 41,433 22,363 8,256 

Без рейтингу 15 192 9 

    

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 49,055 22,555 8,265 

* Для банкiв, що є дочiрнiми компанiями iноземних банкiвських груп, вказано рейтинг 

материнської компанiї. 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року грошовi кошти та їх еквiваленти 

Групи були деномiнованi у гривнях, доларах США та євро. У Примiтцi 25 розкритий баланс 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв деномiнований у iноземнiй валютi, iншi кошти були 

деномiнованi у гривнi. 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року Група не мала вiдкритих 

депозитiв.  

Група оцiнює очiкуванi кредитнi збитки вiд знецiнення грошових коштiв, як несуттєвi.  

12 Статутний капiтал 

 Номiнальний зареєстрований випущений акцiонерний капiтал Групи становить 8,800 

тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року. 

Акцiонери Групи приведенi в таблицi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 2018 р. 

 % власностi Кiлькiсть акцiй % власностi Кiлькiсть акцiй % власностi

 Кiлькiсть акцiй 



       

International Distribution Systems Limited 100% 880,000 100% 880,000 100%

 880,000 

Всього 100% 880,000 100% 880,000 100% 880,000 

CTF Holdings S.A., компанiя, що зареєстрована та дiє згiдно законiв Люксембургу, є фактичною 

контролюючою стороною Компанiї.  

  

 

 

13 Поточна кредиторська заборгованiсть та iнша кредиторська заборгованiсть 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги 37,474 30,622 58,652 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби  19,007 902 15,661 

Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками (Примiтка 28)  

3,303 51,998 50,841 

Поточнi зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв 11,590 - - 

Поточнi зобовязання за довгостроковою поворотною фiнансовою допомогою вiд пов'язаних 

сторiн 8,287 1,804 18,486 

Поточнi зобов'язання за орендою 1,075 488 570 

     

Всього фiнансової кредиторської заборгованостi у  

складi поточної кредиторської заборгованостi та iншої поточної кредиторської заборгованостi

 80,736 85,814 144,210 

     

Розрахунки з оплати працi 3,091 2,655 2,363 

Аванси отриманi -  102 

    

     

Поточна кредиторська заборгованiсть  

та iнша кредиторська заборгованiсть 83,827 88,469 146,675 

     

Поточна кредиторська заборгованiсть та iнша кредиторська заборгованiсть Групи деномiнована 

у гривнях, але частково з прив'язкою то змiни курсiв долару США та євро (Примiтка 25) 

Середнiй перiод вiдстрочення платежу при придбаннi бiльшостi товарно-матерiальних запасiв та 

послуг складав вiд 5 до 30 станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року. 

Проценти на непогашений залишок кредиторської заборгованостi за основною дiяльнiстю не 

нараховуються. 

14 Податковi та iншi зобов'язання перед бюджетом 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Податки та збори за користування природними ресурсами  11,065 7,380 5,336 

Податок на прибуток 9,841 38 126 

Розрахунки зi страхування 807 665 604 

Податок на додану вартiсть  14 1,066 3 

Iншi податки 754 450 585 

    



     

Податковi та iншi зобов'язання перед бюджетом 22,481 9,599 6,654 

     

15 Поточнi забезпечення 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Резерв пiд нарахованi витрати 32,857 14,257 10,669 

Резерв невикористаних вiдпусток 7,964 8,209 6,268 

Резерв пiд бонуси та заробiтну плату 895 373 236 

Iншi забезпечення 184 184 165 

    

    

Поточнi забезпечення 41,900 23,023 17,338 

     

 

? 

 

16 Позиковi кошти 

Заборгованiсть за позиковими коштами до погашення протягом одного року була такою: 

У тисячах гривень Валюта % ставка 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

       

Поточна частина довгострокових банкiвських кредитiв Євро EURIBOR 

+2.35% 11,559 - - 

Поточна частина довгострокової поворотної фiнансової допомоги вiд пов'язаних сторiн

 Гривня - 8,287 1,804 18,486 

Поточна частина довгострокових зобов'язань з оренди Долар США, євро - 1,075 488

 570 

Нарахованi проценти за банкiвськими кредитами Євро  31 - - 

      

       

Всього позикових коштiв до погашення до  

одного року   20,952 2,292 19,056 

       

 

Оскiльки позиковi кошти до погашення до одного року є короткостроковими, їх балансова 

вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi, розрахованiй шляхом дисконтування 

очiкуваного майбутнього вiдтоку грошових коштiв за ринковою ставкою станом на 31 грудня 

2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року. 

Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок довгострокових банкiвських кредитiв, 

доступних до використання Групою складав 29,209 тисяч гривень. Станом на 31 грудня 2018 

року та на 1 сiчня 2018 року Група не мала невикористаного залишкiв кредитних коштiв.  

Залишки довгострокових позикових коштiв були такими: 

У тисячах гривень Валюта % ставка 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

       

Довгостроковi банкiвськi кредити Євро EURIBOR 



+2.35% 116,545 - - 

Довгострокова поворотна фiнансова допомога вiд пов'язаних сторiн (Примiтка 28)  

Гривня - 8,287 8,956 24,981 

Довгостроковi зобов'язання з оренди Долар США, євро - 3,799 718 1,300 

Мiнус:     

Поточна частина довгострокових позикових коштiв   (20,952) (2,292)

 (19,056) 

      

       

Всього позикових коштiв до погашення пiсля одного року   107,679 7,382

 7,225 

       

 

? 

16 Позиковi кошти (продовження) 

Звiрка зобов'язань, що виникли вiд фiнансової дiяльностi - У таблицi далi наведено аналiз змiн у 

сумi зобов'язань Групи за фiнансовою дiяльнiстю за кожен з представлених у звiтностi перiодiв. 

Статтi таких зобов'язань - це статтi, представленi у звiтi про рух грошових коштiв у складi 

грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi.  

 

 Банкiвськi кредити та поворотна фiнансова допомога Зобов'язання за орендою

 Всього 

    

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 1 сiчня 2018 р. 24,981 1,300 26,281 

    

Грошовi потоки  (18,641) (724) (19,365) 

Фiнансовi витрати 2,616 142 2,758 

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 31 грудня 2018 р.  8,956 718 9,674 

    

Грошовi потоки 112,886 (1,907) 110,979 

Фiнансовi витрати 131 324 455 

Збiльшення зобов'язання за орендою за рiк (МСФЗ 16) - 4,013 4,013 

Змiни iнших негрошових статей  2,859 651 3,510 

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 31 грудня 2019 р. 124,832 3,799 128,631 

Група повинна дотримуватись певних фiнансових показникiв, якi стосуються її довгострокових 

банкiвських кредитiв. Станом на 31 грудня 2019 року Група дотримувалася цих фiнансових 

показникiв.  

Станом на 31 грудня 2019 року поручителем за довгостроковим банкiвським кредитом Групи 

виступала пов'язана сторона ПрАТ "Iндустрiальнi та Дистрибуцiйнi Системи" (компанiя пiд 

спiльним контролем). Станом на 31 грудня 2019 року максимальна сума поруки складала 

119,413 тисяч гривень. Також, стосовно цього ж кредиту станом на 31 грудня 2019 року 

Материнською компанiєю була видана банкiвська гарантiя на максимальну суму 119,413 тисяч 

гривень. Кредит має бути погашений у квiтнi 2025 року. 

17 Виручка 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Виручка вiд власної продукцiї 1,526,732 1,211,593 

Виручка вiд придбаних товарiв 3,166 4,114 

Iнша виручка 117 149 

   

Всього виручки 1,530,015 1,215,856 



Виручка Групи переважно визнається у певний момент часу. Сума виручки, що визнається 

протягом перiоду, є незначною. 

18 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Собiвартiсть реалiзованої власної продукцiї   

Вартiсть виробничих матерiалiв  868,884 825,478 

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 77,153 59,015 

Збiр за користування природними ресурсами  65,666 49,157 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування  59,083 47,405 

Газ, електроенергiя та паливнi матерiали 44,613 38,165 

Знос та амортизацiя  44,587 50,265 

Iншi витрати пов'язанi з виробництвом 297 3,685 

Вартiсть придбаних товарiв для перепродажу 2,639 3,288 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї та послуг,  

пов'язана з iншими статтями виручки 9 - 

   

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї 1,162,931 1,076,458 

? 

19 Витрати на збут 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Змiна в резервi та витрати на ремонт пiддонiв 16,338 12,899 

Знос та амортизацiя 5,234 4,140 

Транспортнi витрати  4,203 1,901 

Складськi витрати 2,723 1,154 

Маркетинговi витрати 2,365 7 

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 2,790 2,205 

Iншi витрати 538 1,916 

   

Всього витрат на збут 34,191 24,222 

20 Адмiнiстративнi витрати 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 17,707 15,275 

Офiснi витрати 8,297 5,377 

Складськi витрати 2,717 3,286 

Професiйнi послуги вiд третiх сторiн 2,548 3,388 

Знос та амортизацiя 2,364 2,659 

Транспортнi витрати 2,217 2,207 

Витрати на робочi поїздки, представницькi  

та розважальнi витрати 1,862 1,742 

Iншi витрати 2,668 3,616 

   

Всього загальних та адмiнiстративних витрат 40,380 37,550 

 

21 Iншi операцiйнi витрати 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

    

Збиток вiд операцiйної курсової рiзницi  8,556 436 

Вартiсть реалiзованих пакувальних матерiалiв 8,370 9,807 



Вартiсть реалiзованих пiддонiв 7,996 3,807 

Iншi операцiйнi витрати 11,264 3,961 

   

Всього iнших операцiйних витрат 36,186 18,011 

У складi iнших операцiйних витрат у 2019 роцi було включено 13 тисяч гривень витрат на знос 

основних засобiв (2018: 11 тисяч гривень). 

22 Iншi операцiйнi доходи 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

    

Дохiд вiд реалiзацiї пакувальних матерiалiв 12,976 11,924 

Дохiд вiд реалiзацiї пiддонiв 10,935 3,949 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 3,810 2,912 

Дохiд вiд транспортування 1,042 918 

Iншi операцiйнi доходи 1,302 970 

   

Всього iнших операцiйних доходiв 30,065 20,673 

 

? 

23 Податок на прибуток 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Поточний податок на прибуток 49,254 15,029 

Вiдстроченi витрати/(доходи) з податку на прибуток 2,337 (422) 

   

Витрати з податку на прибуток  51,591 14,607 

Доходи Групи за 2019 та 2018 роки оподатковуються податком на прибуток за ставкою 18%.  

Далi представленi вiдстроченi податковi зобов'язання та активи, вiдображенi у звiтi про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2019 року: 

У тисячах гривень 31 грудня 2018 р. Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат

 31 грудня 2019 р. 

    

Вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з:    

    

Необоротними активами 10,544 (2,097) 8,447 

Поточними забезпеченнями2,331 578 2,909 

Уцiнкою запасiв 1,831 (799) 1,032 

Резервом пiд кредитнi збитки 96 (67) 29 

Мiнус: резерв податкового активу (842) 48 (794) 

    

Вiдстроченi податковi активи 13,960 (2,337) 11,623 

    

    

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - 

    

    

Чиста вiдстрочена податкова позицiя 13,960 (2,337) 11,623 

Далi представленi вiдстроченi податковi зобов'язання та активи, вiдображенi у звiтi про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 року: 

У тисячах гривень 1 сiчня 2018 р. Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат

 31 грудня 2018 р. 

    



Вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з:    

    

Необоротними активами 11,098 (554) 10,544 

Поточними забезпеченнями1,307 1,024 2,331 

Уцiнкою запасiв 1,840 (9) 1,831 

Резервом пiд кредитнi збитки 131 (35) 96 

Мiнус: резерв податкового активу (838) (4) (842) 

    

Вiдстроченi податковi активи 13,538 422 13,960 

    

    

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - 

    

    

Чиста вiдстрочена податкова позицiя 13,538 422 13,960 

? 

23 Податок на прибуток (продовження) 

Сума податку на оподатковуваний прибуток Групи, розрахована вiдповiдно до вимог 

податкового законодавства України, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, розрахованої шляхом 

множення суми прибутку до оподаткування, вiдображеної у звiтi про фiнансовi результати, на 

вiдповiдну ставку податку.  

Звiрка мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами подано у таблицi нижче:  

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Прибуток до оподаткування  283,632 76,465 

   

Теоретична сума податку на прибуток за встановленою законом ставкою податку 18% (2018 рiк: 

18%) 51,054 13,764 

   

Податковий ефект:   

Витрати, що не включаються до валових витрат 710 1,008 

Неоподатковуванi доходи (126) (169) 

Змiна в резервi податкового активу (47) 4 

   

Витрати з податку на прибуток 51,591 14,607 

 

24 Умовнi та iншi зобов'язання 

Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у 

фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних обставин 

перевiрка може стосуватися довших перiодiв.  

Трансфертне цiноутворення. У 2019 роцi в українських правилах трансфертного цiноутворення 

не вiдбулося суттєвих змiн порiвняно з 2017 та 2018 роками. Вiдповiдно до норм податкового 

законодавства, запроваджених у 2017 роцi, збiльшено вартiснi критерiї для визнання операцiй 

контрольованими. Так, операцiї вважаються контрольованими для цiлей трансфертного 

цiноутворення, якщо обсяг усiх операцiй з одним i тим же контрагентом перевищує 10 мiльйонiв 

гривень, за вирахуванням непрямих податкiв за умови, що загальна сума рiчного доходу 

платника податкiв перевищує 150 мiльйонiв гривень, за вирахуванням непрямих податкiв.  

Кiнцевий термiн подання звiту про контрольованi операцiї - 1 жовтня року, що настає за 

звiтним. Змiнами до Податкового кодексу України, якi вступили в силу з 1 сiчня 2018 року, 

збiльшено термiн для пiдготовки документацiї з трансфертного цiноутворення. Отже, податковi 



органи мають право вимагати вiд суб'єктiв господарювання надавати документацiю з 

трансфертного цiноутворення для обгрунтування проведення вiдповiдних операцiй за правилом 

"витягнутої руки" починаючи з 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в якому такi 

контрольованi операцiї було здiйснено. 

Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Групи грунтується на загальних умовах, оскiльки воно 

запровадило процедури внутрiшнього контролю для забезпечення вiдповiдностi вимогам 

законодавства щодо трансфертного цiноутворення. 

Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення в Українi 

ще не встановлена, вплив оскаржень з боку вiдповiдних органiв щодо трансфертного 

цiноутворення Групи не може бути надiйно оцiнений. 

Питання, пов'язанi з охороною довкiлля - Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. Група перiодично оцiнює свої зобов'язання згiдно з 

природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у 

фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання, якi можуть 

виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, не 

пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Керiвництво вважає, що суттєвих 

зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує. 

Гарантiї за банкiвськими кредитами - станом на 1 сiчня 2018 та 31 грудня 2018 року Група 

виступала поручителем за банкiвським кредитом, що отримала пов'язана сторона ПрАТ 

"Iндустрiальнi та Дистрибуцiйнi Системи" (компанiя пiд спiльним контролем). Станом на 31 

грудня 2018 року максимальна сума поруки складала 32,094 тисяч гривень (1 сiчня 2018 року: 

101,687 тисячi гривень). Кредит був погашений протягом 2019 року у повному обсязi.  

Також, Група виступала поручителем за кредитною лiнiєю ПрАТ "Iндустрiальнi та 

Дистрибуцiйнi Системи" станом на 31 грудня 2018 року. Зважаючи на те, що станом на 31 

грудня 2018 року пов'язана сторона не використовувала кошти за кредитною лiнiєю, то загальна 

сума потенцiйних зобов'язань за договором поруки теж дорiвнювала нулю. 

? 

24 Умовнi та iншi зобов'язання (продовження) 

Зобов'язання по капiтальних витратах    зобов'язання Групи по капiтальних витратах на 

придбання основних засобiв становили 367,007 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року та 

2,900 тисяч гривень станом на 31 грудня 2018 року. Група не мала зобов'язань по капiтальних 

витратах на придбання основних засобiв станом на 1 сiчня 2018.  

Юридичнi питання   У ходi звичайної господарської дiяльностi Група виступає стороною 

судових позовiв та претензiй. Керiвництво Групи вважає, що остаточна сума зобов'язання, що 

може виникнути внаслiдок таких  судових позовiв та претензiй, не матиме суттєвого впливу на 

фiнансовий стан або результати майбутньої дiяльностi Групи. 

 

25 Управлiння фiнансовими ризиками 

Функцiя управлiння ризиками у Групи здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки та цiновий ризик), 

кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими ризиками 

є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. Управлiння 

операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного функцiонування 

внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв. 

Кредитний ризик. Група наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли iнша сторона 

договору виявиться неспроможною повнiстю виконати свої зобов'язання при настаннi термiну їх 

погашення. Кредитний ризик виникає в результатi продажу Групою продукцiї на кредитних 

умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi активи.  

Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик становить 137,855 тисяч гривень станом 



на 31 грудня 2019 (63,786 тисячi гривень станом на 31 грудня 2018 та 158,374 тисяч гривень 

станом на 1 сiчня 2018 вiдповiдно), що являє собою балансову вартiсть фiнансових активiв - 

дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших поточних фiнансових активiв, що 

вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан, та детально розкритi в Примiтках 10 та 11, а також 

номiнальну суму потенцiйних зобов'язань за банкiвською порукою, що розкривається у 

Примiтцi 24. 

Група управляє кредитним ризиком спiльно з материнською компанiєю оскiльки усi клiєнти, що 

мають дебiторську заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками є компанiями пiд спiльним 

контролем материнської компанiї. Для компанiй пiд спiльним контролем материнська компанiя 

в змозi забезпечити виконання зобов'язань мiж ними, тому керiвництво вважає, що ризик 

дефолту по таким iнструментам дорiвнює нулю. 

Група реалiзує готову продукцiю компанiям-третiм сторонам на умовах передоплати або за 

акредитивом. Керiвництво Групи аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за товари, 

роботи, послуги за строками погашення та у подальшому контролює простроченi залишки.  

Концентрацiя кредитного ризику. У Групи є окремi клiєнти, залишки дебiторської 

заборгованостi яких окремо складали 10% або бiльше дебiторської заборгованостi за основною 

дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi Групи. Станом на 31 грудня 2019 року Група 

мала двох контрагентiв (на 31 грудня 2018 року - одного контрагента; на 1 сiчня 2018 року - не 

мала дебiторської заборгованостi перед третiми сторонами) iз загальною сукупною 

заборгованiстю 1,222 тисяч гривень (на 31 грудня 2018 року - 153 тисячi гривень; на 1 сiчня 

2018 року - не мала дебiторської заборгованостi перед третiми сторонами) або 56% вiд загальної 

суми дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi (на 31 грудня 2018 року - 

40%; на 1 сiчня 2018 р. - 0%). 

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року грошовi кошти та їх 

еквiваленти Групи розмiщенi переважно у двох банках. 

Ринковий ризик. Група наражається на ринковi ризики. Ринковi ризики пов'язанi з вiдкритими 

позицiями за (а) iноземними валютами, (б) процентними активами i зобов'язаннями та (в) 

iнвестицiями в iнструменти капiталу, якi великою мiрою залежать вiд загальних та специфiчних 

ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Групою, та 

щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає 

виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн. 

Показана далi чутливiсть до ринкових ризикiв основана на змiнi одного фактору при незмiнностi 

решти факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв можуть бути 

взаємопов'язанi - наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик того, що фiнансовi результати Групи зазнають 

негативного впливу змiн курсiв обмiну, на якi наражається Група. Група проводить деякi 

операцiї, деномiнованi в iноземних валютах. Група не застосовує похiднi фiнансовi iнструменти 

для управлiння валютним ризиком, водночас, керiвництво Групи намагається мiнiмiзувати цей 

ризик шляхом управлiння монетарними активами та зобов'язаннями в iноземнiй валютi на 

одному (бiльш-менш стабiльному) рiвнi.  

? 

25 Управлiння фiнансовими ризиками (продовження) 

У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику Групи станом на кiнець 

звiтних перiодiв: 

 Долар США Євро 

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 1 сiчня 2018 31 грудня 2019 31 грудня 

2018 1 сiчня 2018 

Активи       

Грошовi кошти та їх  

еквiваленти 29,384 16,355 6,088 18,802 5,637 1,666 

       



Всього активiв 29,384 16,355 6,088 18,802 5,637 1,666 

       

Зобов'язання       

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги та основнi засоби (14,267)

 (15,594) (34,646) (26,873) (9,331) (34,405) 

Банкiвськi кредити - - - (116,545) - - 

Зобов'язання з оренди (3,799) (626) (1,000) - (92) (300) 

       

Всього зобов'язань (18,066) (16,220) (35,646) (143,418) (9,423) (34,705) 

       

Чиста позицiя11,318 135 (29,558) (124,616) (3,786) (33,039) 

Аналiз вище включає лише монетарнi активи та зобов'язання. На думку керiвництва, iнвестицiї в 

iнструменти капiталу та немонетарнi активи не призведуть до виникнення суттєвого валютного 

ризику.  

Нижче в таблицi показано змiну прибутку чи збитку та капiталу внаслiдок обгрунтовано 

можливих змiн курсiв обмiну валют по вiдношенню до функцiональної валюти Групи, що 

використовувались на кiнець звiтного перiоду, при незмiнностi всiх iнших змiнних 

характеристик: 

У тисячах гривень На 31 грудня 2019 р. На 31 грудня 2018 р. На 1 сiчня 2018 р. 

    

Змiцнення євро на 25%  (31,154) (947) (8,260) 

Послаблення євро на 25%  31,154 947 8,260 

    

Змiцнення долара США на 25%  2,829 34 (7,389) 

Послаблення долара США на 25%  (2,829) (34) 7,389 

    

Ризик процентної ставки. Оскiльки Група зазвичай не має значних процентних активiв та 

зобов'язань, доходи, витрати та грошовi потоки Групи вiд основної дiяльностi переважно не 

залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який 

наражається Група, пов'язаний з довгостроковими та короткостроковими позиковими коштами. 

Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними ставками, призводять до ризику 

процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими процентними ставками, призводять 

до ризику справедливої вартостi процентної ставки. 

У випадку зростання вiдсоткової ставки на 1%, Група зазнає збитку в 1,165 тисяч гривень за рiк, 

що закiнчився 31 грудня 2019. Станом на 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року Група не мала 

позикових коштiв, через якi би наражалася на ризик процентної ставки. Аналiз чутливостi 

застосовувався до позик, виходячи з припущень, що сума зобов'язань, непогашених на звiтну 

дату, була непогашеною за весь рiк. 

Обмеження аналiзу чутливостi. Наведена вище сума збитку демонструє ефект змiни ключового 

припущення, тодi як iншi припущення залишаються незмiнними. Насправдi iснує кореляцiя мiж 

припущеннями та iншими факторами. 

Слiд також зазначити, що цi чутливостi є нелiнiйними, i бiльший чи менший вплив не повинен 

бути iнтерпольованим чи екстрапольованим на основi цих результатiв. Аналiз чутливостi не 

враховує, що Група активно керує своїми активами та пасивами. 

Крiм того, фiнансовий стан Групи може змiнюватись в той момент, коли вiдбувається будь-який 

фактичний рух на ринку. 

Iншi обмеження у вищезазначеному аналiзi чутливостi включають використання гiпотетичних 

рухiв на ринку для демонстрацiї потенцiйного ризику, який лише представляє погляд Групи на 

можливi короткостроковi змiни на ринку, якi неможливо передбачити з певною визначенiстю.  

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями. Група щодня стикається з 



цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових коштiв. Керiвництво 

Групи щомiсяця здiйснює монiторинг прогнозiв грошових потокiв Групи. 

25 Управлiння фiнансовими ризиками (продовження) 

 

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2019 

року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв

 Всього 

       

Зобов'язання       

Довгостроковi банкiвськi кредити 982 13,348 26,245 75,325 12,056 127,956 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 56,481 - - -

 - 56,481 

Поворотна фiнансова допомога 9,945 - - - - 9,945 

Зобов'язання з оренди 641 453 2,723 - - 3,817 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 3,303 - - -

 - 3,303 

Iншi поточнi зобов'язання 22 - - - - 22 

Всього майбутнiх платежiв 71,374 13,801 28,968 75,325 12,056 201,524 

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2018 

року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки Всього 

     

Зобов'язання     

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 31,524 - -

 31,524 

Поворотна фiнансова допомога - 1,937 8,808 10,745 

Зобов'язання з оренди 333 238 238 809 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 51,998 - -

 51,998 

Iншi поточнi зобов'язання 35 - - 35 

Потенцiйнi зобов'язання за банкiвською порукою 32,094 - - 32,094 

Всього майбутнiх платежiв 115,984 2,175 9,046 127,205 

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на  1 сiчня 2018 року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки Понад 2 роки Всього 

      

Зобов'язання      

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 74,313 - - -

 74,313 

Поворотна фiнансова допомога - 20,110 1,882 7,394 29,386 

Зобов'язання з оренди 356 356 809 - 1,521 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 50,841 - - -

 50,841 

Iншi поточнi зобов'язання 11 - - - 11 

Потенцiйнi зобов'язання за банкiвською порукою 101,687 - - -

 101,687 

Всього майбутнiх платежiв 227,208 20,466 2,691 7,394 257,759 

 

26 Управлiння капiталом 

Мета Групи при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи Групи як 

безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток учасникам та вигоди iншим 



зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення 

його вартостi. 

Для пiдтримування або коригування структури капiталу Група може коригувати суму 

дивiдендiв, що виплачуються учасникам. На думку керiвництва, загальна сума капiталу, 

управлiння яким здiйснює Група, дорiвнює сумi власного капiталу, показаного у звiтi про 

фiнансовий стан. 

Станом на 31 грудня 2019 року сума капiталу, управлiння яким здiйснює Група, складала 

627,590 тисяч гривень (31 грудня 2018 року - 395,549 тисяч гривень; 1 сiчня 2018 року - 333,691 

тисяч гривень). 

  

27 Розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть 

Станом на 31 грудня 2019 року,  1 сiчня 2019 року та  1 сiчня 2018 року балансова вартiсть 

фiнансових iнструментiв Групи приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi. 

Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним 

чином: (i) перший рiвень - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на 

активних ринках для iдентичних активiв та зобов'язань; (ii) другий рiвень - це технiки оцiнки з 

усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та зобов'язаннями, 

безпосереднiм чином (тобто цiни), або опосередковано (тобто визначенi на основi цiн), та (iii) 

третiй рiвень - це оцiнки, якi не базуються винятково на наявних на ринку даних (тобто оцiнка 

вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi ринковi спостереження). При 

класифiкацiї фiнансових iнструментiв iз використанням iєрархiї справедливої вартостi 

керiвництво застосовує професiйнi судження.  

Якщо у ходi оцiнки справедливої вартостi використовуються данi з вiдкритих ринкiв, що 

вимагають значних коригувань, ця оцiнка вiдповiдає оцiнцi за Рiвнем 3. Значущiсть даних, 

використаних у процесi оцiнки, визначається у порiвняннi з усiєю оцiненою сумою справедливої 

вартостi.   

Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про фiнансовий стан 

Групи станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року, приблизно 

дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi на цi дати, а її оцiнка базується на грошових потоках 

дисконтованих по ставках, визначених в рамках Рiвня 3 iєрархiї справедливої вартостi, за 

винятком грошових коштiв, для яких були використанi ставки Рiвня 1.  

 

28 Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами, а саме з компанiями пiд спiльним контролем, 

були такими: 

 У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 2018 р. 

    

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками  86,626 7,902 47,420 

Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками  (3,303) (51,998)

 (50,841) 

Поворотна фiнансова допомога (8,287) (8,956) (24,981) 

    

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю перед пов'язаними сторонами є 

безпроцентною та пiдлягає погашенню через два мiсяцi пiсля дати закупiвлi. 

Статтi доходiв та витрат по операцiях з пов'язаними сторонами за 2019 та 2018 роки були 

такими: 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Виручка 1,496,182 1,184,351 

Собiвартiсть (2,792) (3,771) 

Iншi операцiйнi доходи 19,789 14,569 



Адмiнiстративнi витрати (213) (181) 

Витрати на збут (3,365) (1,948) 

Iншi операцiйнi витрати (17,328) (13,614) 

Iншi доходи 645 - 

Фiнансовi витрати (263) (2,616) 

   

Винагорода ключового управлiнського персоналу. Винагорода, що виплачується ключовому 

управлiнському персоналу за його послуги на посадах виконавчого керiвництва на умовах 

повної зайнятостi, складається iз заробiтної плати за договором та премiй у сумi 6,094 тисяч 

гривень (2018 рiк - 4,971 тисяч гривень).  

  

29 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

У травнi 2020 року Група отримала довгостроковий банкiвський кредит на суму 2,650 тисяч 

євро для фiнансування придбання виробничого обладнання. Вiдсоткова ставка за кредитом 

становить EURIBOR+2,35%. Кредит має бути погашений у травнi 2025 року. 

Наприкiнцi 2019 року з Китаю вперше з'явились новини про COVID-19 (коронавiрус). У першi 

кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився по всьому свiту, викликаючи дестабiлiзацiю бiзнесу та 

економiчної дiяльностi. У березнi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала 

коронавiрус пандемiєю. Поширення вiрусу мало iстотний негативний вплив на економiчну 

активнiсть у свiтi, включаючи спад на ринках капiталу та рiзке зменшення цiн на 

товарно-сировиннi ресурси.  

У березнi Уряд України запровадив ряд обмежувальних заходiв з метою попередження вiрусу у 

країнi. Зокрема, були введенi обмеження на роботу громадського транспорту (включаючи 

мiжмiський), авiасполучення мiж окремими країнами, роботу державних установ та масовi 

заходи. Уряд рекомендував пiдприємствам перевести своїх спiвробiтникiв на режим вiддаленої 

роботи з дому. Крiм того, 17 березня Верховна Рада України прийняла новi закони, спрямованi 

на пом'якшення впливу нового коронавiрусу. Їх нормами передбачене призупинення дiї окремих 

податкових вимог заради фiнансової пiдтримки пiдприємств, працiвникiв та пенсiонерiв, якi 

постраждали вiд уповiльнення економiки. Серед iнших змiн, Закон передбачає звiльнення вiд 

штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства у перiод з 1 березня по 31  травня. 

Законом також забороняються податковi перевiрки пiдприємств на цей перiод.  

Група розглядає це поширення коронавiрусної iнфекцiї як некоригуючу подiю пiсля дати 

балансу.  Оскiльки ситуацiя нестабiльна i швидко змiнюється, керiвництво не вважає практично 

доцiльним надавати у звiтностi кiлькiсну оцiнку потенцiйного впливу цього поширення 

коронавiрусної iнфекцiї на Групу. Керiвництво Групи не очiкує суттєвого прямого негативного 

впливу на фiнансовi результати Групи внаслiдок спалаху. Водночас, обмежувальнi заходи, 

застосованi Урядом України, iз високою ймовiрнiстю негативно вплинуть на економiку України 

в цiлому, тому можуть мати непрямий вплив на Групу. 

Ситуацiя продовжує змiнюватися, i її наслiдки наразi у значнiй мiрi є фактором невизначеностi. 

Керiвництво продовжить ретельно вiдстежувати потенцiйний вплив цiєї ситуацiї та вживатиме 

усiх можливих заходiв для пом'якшення будь-яких можливих негативних наслiдкiв. 

 

- 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс 

(Аудит)" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

1 - аудитори 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

21603903 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01032, Україна, м.Київ, 

вул.Жилянська, 75, 9-10 поверхи 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

0152 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 334/4, дата: 01.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: б/н, дата: 19.12.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 23.12.2019, дата 

закінчення: 15.04.2020 

12 Дата аудиторського звіту 15.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 264 306,64 

14 Текст аудиторського звіту  
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Звiт незалежного аудитора  

 

Акцiонеру та управлiнському персоналу Приватного акцiонерного товариства "Моршинський 

завод мiнеральних вод "ОСКАР" 

 

Наша думка 

На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, 

окремий фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Моршинський завод 

мiнеральних вод "ОСКАР" (далi - Компанiя) станом на 31 грудня 2019 року та його окремi 

фiнансовi результати та окремий рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на вказану дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) i вiдповiдає, в усiх 

суттєвих аспектах, вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть 

в Українi" щодо фiнансової звiтностi. 

Предмет аудиту 

Окрема фiнансова звiтнiсть Компанiї включає: 

окремий баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року;  

окремий звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився на 

вказану дату; 

окремий звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) за рiк, що закiнчився на вказану 

дату;  

окремий звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився на вказану дату;  та 

примiтки до окремої фiнансової звiтностi, якi включають опис основних принципiв облiкової 

полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.  

Основа для думки  

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Наша 

вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цих стандартiв описана далi у роздiлi "Вiдповiдальнiсть 

аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi" нашого звiту.  

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки.  

Незалежнiсть 

Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї вiдповiдно до Кодексу етики професiйних 

бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 

етичних вимог Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть",  якi 

стосуються нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi в Українi. Ми виконали нашi iншi 

етичнi обов'язки вiдповiдно до цих вимог i Кодексу РМСЕБ. 

Iнша iнформацiя, включаючи окремий звiт про управлiння 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя включає 

окремий звiт про управлiння (але не включає окрему фiнансову звiтнiсть та наш звiт аудитора 

щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi), який ми отримали до дати випуску цього звiту 

аудитора. 

Наша думка щодо окремої фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю, 

включаючи окремий звiт про управлiння. 

? 

У зв'язку з проведенням нами аудиту окремої фiнансової звiтностi наш обов'язок полягає в 

ознайомленнi iз зазначеною вище iншою iнформацiєю та у розглядi питання про  те, чи наявнi 

суттєвi невiдповiдностi мiж iншою iнформацiєю та окремою фiнансовою звiтнiстю або 

нашими знаннями, одержаними в ходi аудиту, та чи не мiстить iнша iнформацiя iнших 

можливих суттєвих викривлень.  

На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ходi аудиту iнформацiя, наведена в 

окремому звiтi про управлiння за фiнансовий рiк, за який пiдготовлена окрема фiнансова 



звiтнiсть, вiдповiдає окремiй фiнансовiй звiтностi. 

Крiм того, виходячи з нашого знання та розумiння суб'єкта господарювання та його 

середовища, отриманих у ходi аудиту, ми зобов'язанi повiдомляти про факт виявлення 

суттєвих викривлень у окремому звiтi про управлiння та iншiй iнформацiї, якi ми отримали до 

дати цього аудиторського звiту. Ми не маємо що повiдомити у цьому зв'язку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за окрему фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання окремої 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо фiнансової звiтностi, а також за такий внутрiшнiй 

контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити 

складання окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок 

шахрайства або помилки.  

При складаннi окремої фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

оцiнку здатностi Компанiї продовжувати безперервну дiяльнiсть, за розкриття у вiдповiдних 

випадках вiдомостей, що стосуються безперервної дiяльностi, та за складання звiтностi на 

основi припущення про подальшу безперервну дiяльнiсть, крiм випадкiв, коли управлiнський 

персонал має намiр лiквiдувати Компанiю або припинити її дiяльнiсть, або коли в нього 

вiдсутня жодна реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.  

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит окремої фiнансової звiтностi  

Наша мета полягає в отриманнi обгрунтованої впевненостi у тому, що окрема фiнансова 

звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, та у 

випуску аудиторського звiту, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим 

рiвнем впевненостi, але не є гарантiєю того, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявляє суттєвi викривлення за їх наявностi. Викривлення можуть виникати внаслiдок 

шахрайства або помилки i вважаються суттєвими, якщо можна обгрунтовано очiкувати, що 

окремо чи в сукупностi вони вплинуть на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються 

на основi цiєї окремої фiнансової звiтностi.  

У ходi аудиту, що проводиться вiдповiдно до МСА, ми застосовуємо професiйне судження та 

зберiгаємо професiйний скептицизм протягом всього аудиту. Крiм того, ми виконуємо 

наступне: 

виявляємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення окремої фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства або помилки; розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики; отримуємо аудиторськi докази, якi є належними та достатнiми i надають пiдстави для 

висловлення нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi шахрайства 

є вищим, нiж ризик невиявлення суттєвого викривлення в результатi помилки, оскiльки 

шахрайськi дiї можуть включати змову, пiдробку, навмисний пропуск, викривлене подання 

iнформацiї та дiї в обхiд системи внутрiшнього контролю;  

отримуємо розумiння системи внутрiшнього контролю, що стосується аудиту, з метою 

розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Компанiї;  

оцiнюємо належний характер застосованої облiкової полiтики та обгрунтованiсть 

бухгалтерських оцiнок i вiдповiдного розкриття iнформацiї, пiдготовленої управлiнським 

персоналом;  

робимо висновок про правомiрнiсть застосування управлiнським персоналом припущення про 

безперервнiсть дiяльностi та на основi отриманих аудиторських доказiв - висновок про 

наявнiсть суттєвої невизначеностi у зв'язку з подiями або умовами, якi можуть викликати 

значнi сумнiви у спроможностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. Якщо ми дiйшли висновку про наявнiсть суттєвої невизначеностi, ми повиннi 

привернути увагу у нашому аудиторському звiтi до вiдповiдного розкриття iнформацiї у 

окремiй фiнансовiй звiтностi або, якщо таке розкриття є неналежним, модифiкувати нашу 

думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту 



аудитора. Проте майбутнi подiї або умови можуть призвести до того, що Компанiя втратить 

здатнiсть продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi;  

проводимо оцiнку подання окремої фiнансової звiтностi в цiлому, її структури та змiсту, 

включаючи розкриття iнформацiї, а також того, чи розкриває окрема фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, покладенi в її основу, так, щоб було забезпечено їхнє достовiрне подання.  

Ми здiйснюємо iнформацiйну взаємодiю з управлiнським персоналом, повiдомляючи їм, серед 

iншого, про запланований обсяг та строки аудиту, а також про суттєвi зауваження за 

результатами аудиту, у тому числi про значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, якi 

ми виявляємо у ходi аудиту.  

Ключовий партнер з аудиту, вiдповiдальний за завдання з аудиту, за результатами якого 

випущено цей звiт незалежного аудитора, - Паранiч Юлiя Вiкторiвна.  

 

 

 

ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та  

суб'єктiв аудиторської дiяльностi 0152 

 Паранiч Юлiя Вiкторiвна  

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 101809 

м. Київ, Україна 

28 травня 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

  Коди 

 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 12 31 

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод 

"ОСКАР" За ЄДРПОУ 22415322 

Територiя: ЛьвiвськаЗа КОАТУУ  4610700000 

Органiзацiйно-правова форма господарювання: Акцiонерне товариство За КОПФГ 230 

Вид економiчної дiяльностi: Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мiнеральних 

вод та iнших вод, розлитих у пляшки. За КВЕД 11.07 

Середня кiлькiсть працiвникiв: 520   

Адреса, телефон: вул. Геологiв, буд. 12А, м. Моршин, Львiвська обл., 82482   

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрiм роздiлу IV Звiту про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний  дохiд) (форма N 2), грошовi показники якого наводяться в 

гривнях з копiйками) 

Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку  

за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi v 

 

Окремий баланс (звiт про фiнансовий стан) 

  

(Форма № 1) 

На 31.12.2019 

  Код за ДКУД 1801001  

АКТИВ Iншi при-мiтки Код рядка 1 сiчня  

2018 р. 31 грудня 2018 р.  31 грудня 2019 р. 

1  2  3 4 

I. Необоротнi активи      

Нематерiальнi активи  1000 4,236 12,634 16,866 

первiсна вартiсть  1001 7,756 16,499 23,186 

накопичена амортизацiя  1002 3,520 3,865 6,320 

Незавершене будiвництво 8 

1005 17,403 15,852 227,926 

Основнi засоби 8 

1010 309,637 298,237 320,207 

первiсна вартiсть  1011 587,666 630,070 695,876 

знос  1012 278,029 331,833 375,669 

Iнвестицiйна нерухомiсть  1015 - - - 

Довгостроковi бiологiчнi активи  1020 - - - 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:  

якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств   

1030 79 579 579 

Iншi фiнансовi iнвестицiї  1035 - - - 

Довгострокова дебiторська заборгованiсть  1040 924 852 - 

Вiдстроченi податковi активи 23 

1045 13,538 13,960 11,623 

Iншi необоротнi активи  1090 - - - 

Усього за роздiлом I  1095 345,817 342,114 577,201 

II. Оборотнi активи      

Запаси 9 



1100 82,675 118,583 106,669 

Виробничi запаси  1101 76,611 108,000 100,561 

Незавершене виробництво  1102 - - - 

Готова продукцiя  1103 4,193 7,867 5,166 

Товари  1104 1,871 2,716 942 

Поточнi бiологiчнi активи  1110 - - - 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  1125 - 157 1,254 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:  

за виданими авансами 10 

1130 16,698 15,736 23,374 

з бюджетом  1135 9,246 15,471 38,654 

у тому числi з податку на прибуток  1136 - 726 - 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв  1140 - -

 3 

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками 10 

1145 47,433 7,902 86,629 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 10 

1155 79 226 916 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї  1160 - - - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 11 

1165 8,264 22,553 49,053 

Готiвка 11 

1166 1 - - 

Рахунки в банках   1167 8,263 22,553 49,053 

Витрати майбутнiх перiодiв  1170 - - - 

Iншi оборотнi активи  1190 - - - 

Усього за роздiлом II  1195 164,395 180,628 306,552 

III. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття  1200 - -

 - 

Баланс 1300 510,212 522,742 883,753 

 

ПАСИВ Iншi 

при-мiтки  Код рядка 1 сiчня  

2018 р. 31 грудня 2018 р.  31 грудня 2019 р. 

1  2 3 4 5 

I. Власний капiтал      

Зареєстрований (пайовий) капiтал 12 

1400 8,800 8,800 8,800 

Капiтал у дооцiнках  1405 - - - 

Додатковий капiтал  1410 654 654 654 

Резервний капiтал  1415 1,320 1,320 1,320 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)  1420 328,270 392,532

 625,365 

Неоплачений капiтал  1425 - - - 

Вилучений капiтал  1430 - - - 

Усього за роздiлом I  1495 339,044 403,306 636,139 

II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення      

Вiдстроченi податковi зобов'язання  1500 - - - 

Довгостроковi кредити банкiв 16 1510 - - 104,955 

Iншi довгостроковi зобов'язання 16 

1515 730 230 2,724 



Довгостроковi забезпечення  1520 - - - 

Цiльове фiнансування  1525 - - - 

Благодiйна допомога  1526 - - - 

Усього за роздiлом II  1595 730 230 107,679 

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення      

Короткостроковi кредити банкiв  1600 - - - 

Векселi виданi   1605 - - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за:  

довгостроковими зобов'язаннями 13 

 

1610 570 488 12,665 

товари, роботи, послуги та основнi засоби 13 

1615 74,257 31,487 56,480 

розрахунками з бюджетом 14 

1620 6,019 8,837 21,484 

у тому числi з податку на прибуток  1621 119 - 9,746 

розрахунками зi страхування 14 

1625 603 661 804 

розрахунками з оплати працi 13 

1630 2,353 2,641 3,076 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 13 

1635 102 - - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками  1640 - -

 - 

Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками  13 

1645 69,286 52,181 3,686 

Поточнi забезпечення 15 

1660 17,236 22,869 41,717 

Доходи майбутнiх перiодiв  1665 - - - 

Iншi поточнi зобов'язання  1690 12 42 23 

Усього за роздiлом III  1695 170,438 119,206 139,935 

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття  1700 - - - 

Баланс 1900 510,212 522,742 883,753 

 

Пiдписано керiвництвом Компанiї 28 травня 2020 року.  

 

Генеральний директор Баган Ю. М.___________________  

Головний бухгалтер Макота Л. Б. __________________  

 

 

  

  Коди 

 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 12 31 

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод 

"ОСКАР" За ЄДРПОУ 22415322 

   

 

Окремий звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)  

за 2019 рiк 

Форма № 2    Код за ДКУД 1801003 



 

I. Фiнансовi результати 

Стаття 

 Iншi 

примiтки Код рядка За звiтний 

перiод 

 За аналогiчний перiод попереднього року 

1  2 3 4 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 17 

2000 1,530,017 1,215,856 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 18 

2050 (1,164,355) (1,077,315) 

Валовий:  

прибуток   

2090 365,662 138,541 

збиток  2095 - - 

Iншi операцiйнi доходи 22 

2120 30,094 20,714 

Адмiнiстративнi витрати 20 

2130 (38,219) (35,473) 

Витрати на збут 19 

2150 (34,392) (24,366) 

Iншi операцiйнi витрати 21 

2180 (36,186) (18,027) 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 

прибуток   

2190 286,959 81,389 

збиток  2195 - - 

Дохiд вiд участi в капiталi  2200 - - 

Iншi фiнансовi доходи  2220 72 66 

Iншi доходи  2240 407 62 

Фiнансовi витрати  2250 (324) (1,742) 

Втрати вiд участi в капiталi  2255 - - 

Iншi витрати  2270 (2,784) (944) 

Фiнансовий результат до оподаткування:  

прибуток   

2290 284,330 78,831 

збиток  2295 - - 

Витрати з податку на прибуток 23 

2300 (51,497) (14,569) 

Прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування  2305 - - 

Чистий фiнансовий результат:  

прибуток   

2350 232,833 64,262 

збиток  2355 - - 

 

II. Сукупний дохiд 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400 - - 

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405 - - 



Накопиченi курсовi рiзницi 2410 - - 

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств  

2415 - - 

Iнший сукупний дохiд 2445 - - 

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 - - 

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455 - - 

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 - - 

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 232,833 64,262 

 

? 

III. Елементи операцiйних витрат 

 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Матерiальнi затрати 2500 994,166 951,124 

Витрати на оплату працi 2505 76,134 61,887 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 16,276 12,603 

Амортизацiя 2515 52,333 56,956 

Iншi операцiйнi витрати 2520 84,366 61,534 

Разом 2550 1,223,275 1,144,104 

 

 

IV. Розрахунок показникiв прибутковостi акцiй 

 

Стаття Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

1 2 3 4 

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 880000 880000 

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 880000 880000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн 2610 264.58 73.03 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн  2615 264.58 73.03 

Дивiденди на одну просту акцiю, грн 2650 - - 

 

 

Генеральний директор Баган Ю. М.___________________  

Головний бухгалтер Макота Л. Б. __________________  

 

 

 

  

  Коди 

 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 12 31 

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод 

"ОСКАР" За ЄДРПОУ 22415322 

 

Окремий звiт про власний капiтал 

за 2019 рiк 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Iншi при-мiтки Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капiтал Капiтал у 

дооцiн-ках Додат-ковий капiтал Резерв-ний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток 



(непок-ритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року  4095 8,800 - 654 1,320 392,532 - -

 403,306 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100 - - - -

 232,833 - - 232,833 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  4110 - - - - - -

 - - 

Розподiл прибутку: 

Виплати власникам (дивiденди)  4200 - - - - - - -

 - 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу  4205 - - - -

 - - - - 

Вiдрахування до резервного капiталу  4210 - - - - - -

 - - 

Внески учасникiв: 

Внески до капiталу  4240 - - - - - - - - 

Погашення заборгованостi з капiталу  4245 - - - - - -

 - - 

Вилучення капiталу: 

Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцiй (часток)  4265 - - - - - -

 - - 

Анулювання викуплених акцiй (часток)  4270 - - - - - -

 - - 

Вилучення частки в капiталi  4275 - - - - - - -

 - 

Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - - 

Разом змiн у капiталi  4295 - - - - 232,833 - -

 232,833 

Залишок на кiнець року  4300 8,800 - 654 1,320 625,365 - -

 636,139 

 

 

Генеральний директор Баган Ю. М.___________________  

Головний бухгалтер Макота Л. Б. __________________  

 

 

? 

Окремий звiт про власний капiтал 

за 2018 рiк 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття Iншi при-мiтки Код рядка Зареєст-рований (пайовий) капiтал Капiтал у 

дооцiн-ках Додат-ковий капiтал Резерв-ний капiтал Нерозпо-дiлений прибуток 

(непок-ритий збиток) Неопла-чений капiтал Вилу-чений капiтал Всього 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року  4095 8,800 - 654 1,320 328,270 - -

 339,044 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод  4100 - - - -



 64,262 - - 64,262 

Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод  4110 - - - - - -

 - - 

Розподiл прибутку: 

Виплати власникам (дивiденди)  4200 - - - - - - -

 - 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капiталу  4205 - - - -

 - - - - 

Вiдрахування до резервного капiталу  4210 - - - - - -

 - - 

Внески учасникiв: 

Внески до капiталу  4240 - - - - - - - - 

Погашення заборгованостi з капiталу  4245 - - - - - -

 - - 

Вилучення капiталу: 

Викуп акцiй (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених акцiй (часток)  4265 - - - - - -

 - - 

Анулювання викуплених акцiй (часток)  4270 - - - - - -

 - - 

Вилучення частки в капiталi  4275 - - - - - - -

 - 

Iншi змiни в капiталi 4290 - - - - - - - - 

Разом змiн у капiталi  4295 - - - - 64,262 - -

 64,262 

Залишок на кiнець року  4300 8,800 - 654 1,320 392,532 - -

 403,306 

 

 

Генеральний директор Баган Ю. М.___________________  

Головний бухгалтер Макота Л. Б. __________________  

 

 

  

  Коди 

 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 12 31 

Пiдприємство: Приватне акцiонерне товариство "Моршинський завод мiнеральних вод 

"ОСКАР" За ЄДРПОУ 22415322 

     

Окремий звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) 

за 2019 рiк 

 

Форма № 3   Код за ДКУД 1801004 

Код рядка Код рядка За звiтний перiод За аналогiчний перiод попереднього року 

  Надход-ження Видаток  Надход-ження Видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi     

Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування 3500 284,330 - 78,831 - 

Коригування на:  

знос та амортизацiю необоротних активiв  

3505 52,173 - 56,649 - 



збiльшення (зменшення) забезпечень 3510 5,016 - 3,567  

збиток (прибуток) вiд нереалiзованих курсових рiзниць 3515 8,830 - 43 - 

збиток (прибуток) вiд неоперацiйної дiяльностi та iнших негрошових операцiй 3520 155

 - 2,256  

 Прибуток (збиток) вiд участi в капiталi 3521 - - - - 

 Змiна вартостi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, та дохiд (витрати) вiд 

первiсного визнання 3522 - (73) 7 - 

 Збиток (прибуток) вiд реалiзацiї необоротних активiв, утримуваних  для продажу та груп 

вибуття 3523 - (24)  (1) 

 Збиток (прибуток) вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 3524 - - - - 

 Зменшення (вiдновлення) корисностi необоротних активiв 3526 - - 574 - 

 Фiнансовi витрати за вирахуванням фiнансових доходiв 3540 252 - 1,676 - 

Зменшення (збiльшення) оборотних активiв 3550 - (75,313) 4,346 - 

Зменшення (збiльшення) запасiв 3551 11,914 - - (35,908) 

Зменшення (збiльшення) поточних бiологiчних активiв 3552 - - - - 

Зменшення (збiльшення) дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги

 3553 - (79,824) 39,374 - 

Зменшення (збiльшення) iншої поточної дебiторської заборгованостi  3554 - (7,403) 880

 - 

Зменшення (збiльшення) витрат майбутнiх перiодiв 3556 - - - - 

Зменшення (збiльшення) iнших оборотних активiв 3557 - - - - 

Збiльшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 - (61,808) - (26,933) 

Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги

 3561 - (41,607) - (26,710) 

Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з бюджетом

 3562 - (21,008) - (2,562) 

Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками зi 

страхування 3563 143 - 58 - 

Збiльшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованостi за розрахунками з оплати 

працi 3564 435 - 288 - 

Збiльшення (зменшення) доходiв майбутнiх перiодiв 3566 - - - - 

Збiльшення (зменшення) iнших поточних зобов'язань 3567 229 - 1,993 - 

Грошовi кошти вiд операцiйної дiяльностi 3570 213,383 - 118,759 - 

Сплачений податок на прибуток 3580 - (38,688) - (15,836) 

Сплаченi вiдсотки 3585 - (324) - (142) 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 174,371  102,781 - 

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi      

Надходження вiд реалiзацiї 

фiнансових iнвестицiй 3200  

- - - - 

необоротних активiв 3205 26 - 50 - 

Надходження вiд отриманих: 

вiдсоткiв 3215  

69 - 66 - 

дивiдендiв 3220 - - - - 

Надходження вiд деривативiв 3225 - - - - 

Надходження вiд погашення позик3230 - - - - 

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi 3235  

- - - - 

Iншi надходження 3250 - - - - 

Витрачання на придбання: 



фiнансових iнвестицiй 3255  

- - - - 

необоротних активiв 3260 - (254,718) - (67,478) 

Виплати за деривативами 3270 - - - - 

Витрачання на надання позик 3275 - - - - 

Витрачання на придбання дочiрнього пiдприємства та iншої господарської одиницi  3280 -

 - - - 

Iншi платежi 3290 - - - (500) 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 - (254,623) - (67,862) 

 

1 2 3 4 5 6 

III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi      

Надходження вiд: 

власного капiталу 3300  

- - - - 

отримання позик 3305 116,610 - - - 

Надходження вiд продажу частки в дочiрньому пiдприємствi 3310 - - - - 

Iншi надходження 3340 - - - - 

Витрачання на: 

викуп власних акцiй 3345  

              - - - - 

погашення позик 3350 - (2,924) - (20,005) 

сплату дивiдендiв 3355 - - - - 

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360 - - - - 

Витрачання на сплату заборгованостi з оренди 3365 - (1,583) - (582) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх пiдприємствах 3375  

- - - - 

Iншi платежi 3390 - - - - 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395 112,103 - - (20,587) 

      

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 31,851 - 14,332 - 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 3405 22,553 - 8,264 - 

Вплив змiни валютних курсiв  3410 - (5,351) - (43) 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 3415 49,053 - 22,553 - 

 

 

Генеральний директор Баган Ю. М.___________________  

Головний бухгалтер Макота Л. Б. __________________  

 

 

  

1 Компанiя та її дiяльнiсть 

Ця окрема фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi за 2019 фiнансовий рiк для Приватного акцiонерного товариства "Моршинський 

завод мiнеральних вод "ОСКАР" (далi - "Компанiя").  

Компанiя була зареєстрована 25 березня 2003 року та є резидентом України. Компанiя 

заснована у формi акцiонерного товариства вiдповiдно до законодавства України i 

зареєстрована за кодом ЄДРПОУ 22415322. Станом на 1 сiчня 2018 року, 31 грудня 2018 року 

та 31 грудня 2019 року Компанiя знаходиться у виключнiй безпосереднiй власностi 

International Distribution Systems Limited (далi - "Материнська компанiя"). 

Основною дiяльнiстю Компанiї є виробництво та збут мiнеральної та очищеної води пiд 



торговою маркою "Моршинська". Компанiя має лiцензiю на користування водними ресурсами 

у Моршинському районi України. 

Юридична адреса та мiсце провадження дiяльностi. Юридична адреса Компанiї: вул. Геологiв, 

буд. 12А, м. Моршин, Львiвська обл. 

Валюта представлення. Ця окрема фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах гривень, якщо 

не зазначено iнше. 

2 Умови, в яких працює Компанiя 

У 2019 роцi економiка України демонструвала ознаки стабiлiзацiї пiсля тривалого перiоду 

полiтичної та економiчної напруженостi. Темп iнфляцiї  в Українi у рiчному обчисленнi 

уповiльнився до 4,1% у 2019 роцi (порiвняно з 9,8% у 2018 роцi та 13,7% у 2017 роцi), а ВВП 

показав подальше зростання, за оцiнками, на 3,5% (пiсля зростання на 3,3% у 2018 роцi).  

Пiсля кiлькох рокiв девальвацiї нацiональна валюта України продовжила змiцнюватися i у 

2019 роцi змiцнилася на 14% (станом на 31 грудня 2019 року встановлений НБУ офiцiйний 

курс обмiну гривнi по вiдношенню до долара США становив 23,69 гривнi за 1 долар США 

порiвняно з 27,69 гривнi за 1 долар США станом на 31 грудня 2018 року). Серед головних 

факторiв змiцнення гривнi - стабiльнi доходи агроекспортерiв, обмежена гривнева лiквiднiсть, 

збiльшення грошових переказiв у країну вiд трудових мiгрантiв та високий попит на державнi 

борговi iнструменти. 

Починаючи з квiтня 2019 року, Нацiональний банк України (НБУ) розпочав цикл пом'якшення 

кредитно-грошової полiтики з поступовим зменшенням облiкової ставки вперше за останнi 

два роки з 18% у квiтнi 2019 року до 11% у сiчнi 2020 року, що обгрунтовано стiйкою 

тенденцiєю до уповiльнення iнфляцiї.  

У груднi 2018 року Рада МВФ ухвалила 14-мiсячну програму кредитування для України 

Stand-by (SBA) у загальнiй сумi 3,9 мiльярда доларiв США. У груднi 2018 року Україна вже 

отримала вiд МВФ та ЄС 2 мiльярда доларiв США, а також кредитнi гарантiї вiд Свiтового 

банку на суму 750 мiльйонiв доларiв США. Затвердження програми МВФ iстотно пiдвищило 

здатнiсть України виконати її валютнi зобов'язання у 2019 роцi, що зрештою сприяло 

фiнансовiй та макроекономiчнiй стабiльностi в країнi. Продовження спiвробiтництва з МВФ 

залежить вiд успiшностi реалiзацiї Україною полiтики та реформ, покладених в основу нової 

програми пiдтримки з боку МВФ. 

У 2020 роцi Україна зобов'язана погасити значну суму державного боргу, що вимагатиме 

мобiлiзацiї суттєвого внутрiшнього i зовнiшнього фiнансування у дедалi складнiших умовах 

кредитування країн, економiка яких розвивається. 

Подiї, що призвели до анексiї Криму Росiйською Федерацiєю у лютому 2014 року, та конфлiкт 

на сходi України, що розпочався навеснi 2014 року, залишаються неврегульованими. 

Вiдносини мiж Україною та Росiйською Федерацiєю залишаються напруженими.  

У березнi-квiтнi 2019 року в Українi вiдбулися вибори президента, а в липнi 2019 року - 

достроковi парламентськi вибори. У контекстi подвiйних виборiв ступiнь непевностi, у тому 

числi щодо майбутнього напрямку реформ, у 2020 роцi залишається вкрай високим. 

Незважаючи на певнi покращення у 2019 роцi, остаточний результат полiтичної та 

економiчної ситуацiї в Українi та її наслiдки передбачити вкрай складно, проте вони можуть 

мати подальший суттєвий вплив на економiку України та бiзнес Компанiї. 

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики 

Основа пiдготовки. Ця фiнансова звiтнiсть є окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї станом 

на 31 грудня 2019 року та за 2019 фiнансовий рiк i пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) за принципом iсторичної вартостi з коригуваннями на 

первiсне визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю. Нижче описанi основнi 

принципи облiкової полiтики, що використовувалися пiд час пiдготовки цiєї окремої 

фiнансової звiтностi. Цi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно в усiх 

перiодах, представлених у окремiй фiнансовiй звiтностi. 



Компанiя випустила свою першу рiчну окрему фiнансову звiтнiсть, пiдготовлену вiдповiдно 

до МСФЗ, за фiнансовий перiод, що закiнчується 31 грудня 2019 року, включно з 

порiвняльною iнформацiєю за фiнансовий перiод, який закiнчився 31 грудня 2018 року. 

Компанiя застосувала у цiй окремiй фiнансовiй звiтностi МСФЗ 1 "Перше застосування 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" станом на 1 сiчня 2018 року. При пiдготовцi 

цiєї окремої фiнансової звiтностi Компанiя застосувала обов'язковi винятки з 

ретроспективного застосування iнших МСФЗ i вирiшила застосувати окремi добровiльнi 

звiльнення вiдповiдно до МСФЗ 1 (Примiтка 6). За певними винятками, Компанiя послiдовно 

застосувала облiкову полiтику при пiдготовцi вхiдного звiту про фiнансовий стан за МСФЗ  

станом на 1 сiчня 2018 року та в усiх перiодах, представлених у її першiй окремiй фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає застосування певних важливих 

бухгалтерських оцiнок. Вона також вимагає, щоб при застосуваннi облiкової полiтики 

Компанiї її керiвництво застосовувало власнi професiйнi судження. Областi, де такi судження 

є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в 

яких припущення й оцiнки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi, 

описанi у Примiтцi 4. 

Безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Компанiї пiдготувало цю окрему фiнансову звiтнiсть 

вiдповiдно до принципу подальшої безперервностi дiяльностi.  

Функцiональна валюта i валюта представлення. Функцiональною валютою Компанiї є гривня, 

валюта первинного економiчного середовища, в якому вона працює. Ця окрема фiнансова 

звiтнiсть представлена у гривнi. Операцiї в усiх валютах, крiм функцiональної валюти 

Компанiї, вважаються операцiями в iноземних валютах. 

Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б 

отримана вiд продажу активу або сплачена за зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж 

учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi є цiна на 

активному ринку. Активний ринок - це такий ринок, на якому операцiї щодо активiв i 

зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, щоб 

забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.  

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за 

зобов'язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим 

свiдченням справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок - це такий 

ринок, на якому операцiї щодо активiв i зобов'язань мають мiсце iз достатньою частотою та в 

достатнiх обсягах для того, щоб забезпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй 

основi. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, 

вимiрюється як добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов'язанням та 

їх кiлькостi, що утримується Компанiєю. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний 

денний обсяг торгiв на ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, що 

утримується Компанiєю, i якщо заява на розмiщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї 

може вплинути на цiну котирування.  

Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв - мiнус 

резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. Нарахованi проценти включають амортизацiю 

вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту 

вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi 

процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд 

та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi 

перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до 

балансової вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної 



ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна 

процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або 

надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно дисконтуються протягом 

очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту або, у вiдповiдних випадках, протягом 

коротшого термiну до валової балансової вартостi фiнансового iнструменту. Ефективна 

процентна ставка використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз 

плаваючою ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи 

дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 

iнструмента, або iнших змiнних факторах, якi не змiнюються залежно вiд ринкових ставок. 

Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. 

Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати, сплаченi або отриманi 

сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки. Для активiв, 

якi є придбаними чи створеними кредитно-знецiненими (POCI) фiнансовими активами при 

первiсному визнаннi, ефективна процентна ставка коригується на кредитний ризик, тобто 

розраховується на основi очiкуваних грошових потокiв при первiсному визнаннi, а не на 

основi договiрних грошових потокiв.  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Фiнансовi iнструменти - початкове визнання. Фiнансовi iнструменти за справедливою 

вартiстю через прибуток та збиток спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi 

фiнансовi iнструменти спочатку облiковуються за справедливою вартiстю, скоригованою на 

витрати, понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi 

при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому визнаннi 

визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною 

угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим 

iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi в якостi базових даних 

використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. Пiсля первiсного визнання щодо фiнансових 

активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, та iнвестицiй у борговi iнструменти, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, визнається резерв пiд 

очiкуванi кредитнi збитки, що призводить до визнання бухгалтерського збитку одразу пiсля 

первiсного визнання активу. 

Усi операцiї iз придбання або продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку 

протягом перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (угоди "звичайної" 

купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя 

зобов'язується здiйснити поставку фiнансового активу. Всi iншi операцiї з придбання 

фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарювання стає стороною 

договору про придбання фiнансового iнструменту. 

Основними фiнансовими iнструментами Компанiї є торгiвельна та iнша дебiторська 

заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти, торгiвельна та iнша кредиторська 

заборгованiсть, позиковi кошти, iншi фiнансовi активи та зобов'язання, що облiковуються за 

амортизованою вартiстю. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - категорiї оцiнки. Компанiя класифiкує 

фiнансовi активи за такими категорiями оцiнки: за справедливою вартiстю через прибуток та 

збиток, за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд та за амортизованою вартiстю. 

Класифiкацiя та подальша оцiнка боргових фiнансових активiв залежить вiд (i) бiзнес-моделi 

Компанiї для управлiння вiдповiдним портфелем активiв та (ii) характеристик грошових 

потокiв за активом.  

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка - бiзнес-модель. Бiзнес-модель вiдображає 

спосiб, у який Компанiя управляє активами з метою отримання грошових потокiв: чи є метою 

Компанiї: (i) виключно отримання передбачених договором грошових потокiв вiд активiв 

("утримання активiв для отримання передбачених договором грошових потокiв"), або (ii) 

отримання передбачених договором грошових потокiв i грошових потокiв, якi виникають у 



результатi продажу активiв ("утримання активiв для отримання передбачених договором 

грошових потокiв i продажу"), або якщо не застосовується нi пункт (i), нi пункт (ii), фiнансовi 

активи вiдносяться у категорiю "iнших" бiзнес-моделей та оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибуток чи збиток.  

Бiзнес-модель визначається для групи активiв (на рiвнi портфеля) на основi всiх вiдповiдних 

доказiв дiяльностi, яку Компанiя має намiр здiйснити для досягнення цiлi, встановленої для 

портфеля, наявного на дату оцiнки. Фактори, якi Компанiя враховує при визначеннi 

бiзнес-моделi, включають мету i склад портфеля та минулий досвiд отримання грошових 

потокiв по вiдповiдних активах. 

Фiнансовi активи - класифiкацiя та подальша оцiнка -  характеристики грошових потокiв. 

Якщо бiзнес-модель передбачає утримання активiв для отримання передбачених договором 

грошових потокiв або для отримання передбачених договором грошових потокiв i продажу, 

Компанiя оцiнює, чи являють собою грошовi потоки виключно виплати основної суми боргу 

та процентiв ("тест на виплати основної суми боргу та процентiв" або "SPPI-тест"). Фiнансовi 

активи iз вбудованими похiдними iнструментами розглядаються у сукупностi, щоб визначити, 

чи є грошовi потоки по них виплатами виключно основної суми боргу та процентiв. У ходi 

такої оцiнки Компанiя аналiзує, чи вiдповiдають передбаченi договором грошовi потоки 

умовам базового кредитного договору, тобто проценти включають тiльки вiдшкодування 

щодо кредитного ризику, вартостi грошей у часi, iнших ризикiв базового кредитного договору 

та маржу прибутку.  

Якщо умови договору передбачають схильнiсть до ризику чи волатильностi, якi не 

вiдповiдають умовам базового кредитного договору, вiдповiдний фiнансовий актив 

класифiкується та оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток. SPPI-тест 

виконується при первiсному визнаннi активу, а подальша переоцiнка не проводиться.  

Фiнансовi активи - рекласифiкацiя. Фiнансовi iнструменти рекласифiкуються тiльки у 

випадку, якщо змiнюється бiзнес-модель для управлiння цим портфелем у цiлому. 

Рекласифiкацiя проводиться перспективно з початку першого звiтного перiоду пiсля змiни 

бiзнес-моделi. Компанiя не змiнювала свою бiзнес-модель протягом поточного перiоду i не 

здiйснювала рекласифiкацiї. 

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Знецiнення фiнансових активiв -  резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки. На основi прогнозiв 

Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки, пов'язанi з борговими iнструментами, якi 

оцiнюються за амортизованою вартiстю та за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд, та з ризиками, якi виникають у зв'язку iз зобов'язаннями щодо надання кредитiв та 

договорами фiнансової гарантiї, для активiв за договорами з покупцями. Компанiя оцiнює 

очiкуванi кредитнi збитки i визнає чистi збитки вiд знецiнення фiнансових активiв i активiв за 

договорами з покупцями на кожну звiтну дату. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв 

вiдображає: (i) об'єктивну i зважену з урахуванням iмовiрностi суму, визначену шляхом 

оцiнки дiапазону можливих результатiв, (ii) вартiсть грошей у часi та (iii) всю обгрунтовану i 

пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та прогнозованi майбутнi 

економiчнi умови, доступну на звiтну дату без надмiрних витрат i зусиль. 

Компанiя застосовує "триетапну" модель облiку знецiнення, основану на змiнах кредитної 

якостi пiсля початкового визнання. Фiнансовий iнструмент, який не є знецiненим при 

первiсному визнаннi, класифiкується як такий, що вiдноситься до Етапу 1. Для фiнансових 

активiв Етапу 1 очiкуванi кредитнi збитки оцiнюються за сумою, яка дорiвнює частинi 

очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, що виникають внаслiдок дефолтiв, якi можуть 

вiдбутися протягом наступних 12 мiсяцiв чи до дати погашення вiдповiдно до договору, якщо 

вона настає до закiнчення 12 мiсяцiв ("12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки"). Якщо Компанiя 

iдентифiкує значне пiдвищення кредитного ризику з моменту первiсного визнання, актив 

переводиться в Етап 2, а очiкуванi кредитнi збитки за цим активом оцiнюються на основi 



очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк, тобто до дати погашення вiдповiдно до договору, 

але з урахуванням очiкуваної передоплати, якщо вона передбачена ("очiкуванi кредитнi збитки 

за весь строк"). Якщо Компанiя визначає, що фiнансовий актив є знецiненим, актив 

переводиться в Етап 3, i очiкуванi по ньому кредитнi збитки оцiнюються як очiкуванi кредитнi 

збитки за весь строк.  

Фiнансовi активи - списання. Фiнансовi активи списуються повнiстю або частково, коли 

Компанiя вичерпала всi практичнi можливостi щодо їх стягнення i дiйшла висновку про 

необгрунтованiсть очiкувань вiдносно вiдшкодування таких активiв. Списання - це подiя 

припинення визнання. Компанiя може списати фiнансовi активи, щодо яких ще вживаються 

заходи з примусового стягнення, коли Компанiя намагається стягнути суми заборгованостi за 

договором, хоча у неї немає обгрунтованих очiкувань щодо їх стягнення. 

Фiнансовi активи - припинення визнання - Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, 

коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв вiд активiв iнакше 

втратили свою чиннiсть або (б) Компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд 

фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в 

основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii) Компанiя не 

передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння, але припинила 

здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної 

можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi без внесення додаткових обмежень 

на перепродаж. 

Фiнансовi активи - модифiкацiя умов - Компанiя iнодi переглядає або iншим чином модифiкує 

договiрнi умови фiнансових активiв. Компанiя оцiнює, чи є модифiкацiя передбачених 

договором грошових потокiв суттєвою, та визнає рiзницi. Якщо модифiкованi умови суттєво 

вiдрiзняються, так що права на грошовi потоки вiд первiсного активу спливають, Компанiя 

припиняє визнання первiсного фiнансового активу i визнає новий актив за справедливою 

вартiстю. Датою перегляду умов вважається дата первiсного визнання для цiлей розрахунку 

подальшого знецiнення, у тому числi для визначення факту значного пiдвищення кредитного 

ризику. Компанiя також оцiнює вiдповiднiсть нового кредиту чи боргового iнструмента 

критерiю виплат виключно основної суми боргу та процентiв. Будь-яка рiзниця мiж 

балансовою вартiстю первiсного активу, визнання якого припинене, та справедливою вартiстю 

нового, суттєво модифiкованого активу вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо 

рiзниця, по сутi, не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками. 

У ситуацiї, коли перегляд умов був викликаний фiнансовими труднощами контрагента чи його 

неспроможнiстю виконати первинно узгодженi платежi, Компанiя порiвнює первiснi та 

скоригованi грошовi потоки з активами на предмет iстотної вiдмiнностi ризикiв та вигод вiд 

активу внаслiдок модифiкацiї умови договору. Якщо ризики i вигоди не змiнюються, iстотна 

вiдмiннiсть модифiкованого активу вiд первiсного активу вiдсутня, i його модифiкацiя не 

призводить до припинення визнання. Компанiя здiйснює перерахунок валової балансової 

вартостi шляхом дисконтування модифiкованих грошових потокiв за договором за первiсною 

ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з 

урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецiнених 

фiнансових активiв) i визнає прибуток чи збиток вiд модифiкацiї у складi прибутку чи збитку.  

Операцiї з акцiонерами. Компанiя здiйснює операцiї з акцiонерами. Коли це вiдповiдає 

характеру операцiї, облiкова полiтика Компанiї передбачає визнання будь-яких прибуткiв або 

збиткiв за операцiями з акцiонерами безпосередньо через капiтал та вiдображення цих 

операцiй як отримання додаткових внескiв в капiтал або виплату дивiдендiв. Аналогiчнi 

операцiї зi сторонами, якi не є акцiонерами або пов'язаними сторонами пiд спiльним 

контролем, визнаються через фiнансовий результат у вiдповiдностi до МСБО 9 "Фiнансовi 

iнструменти.  
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Передоплати. Передоплати облiковуються за первiсною вартiстю мiнус резерв на знецiнення. 

Передоплати вiдносяться до категорiї довгострокових, якщо товари чи послуги, за якi було 

здiйснено передоплату, будуть отриманi через один рiк або пiзнiше, або якщо передоплати 

стосуються активу, який при початковому визнаннi буде вiднесений до категорiї необоротних 

активiв. Передоплати, здiйсненi з метою придбання активу, включаються до балансової 

вартостi активу пiсля того, як Компанiя отримала контроль над цим активом i якщо iснує 

ймовiрнiсть того, що Компанiя отримає майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з таким 

активом. Iншi передоплати списуються на прибуток чи збиток пiсля отримання товарiв або 

послуг, за якi вони були здiйсненi. Якщо iснує свiдчення того, що активи, товари чи послуги, 

за якi була здiйснена передоплата, не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати 

зменшується належним чином, i вiдповiдний збиток вiд знецiнення визнається у складi 

прибутку чи збитку за рiк. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з готiвки в 

касi, депозитiв до запитання в банках та iнших короткострокових високолiквiдних iнвестицiй з 

первiсним строком не бiльше трьох мiсяцiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти вiдображаються 

за амортизованою вартiстю, оскiльки  (i) вони утримуються для отримання передбачених 

договором грошових потокiв i цi грошовi потоки являють собою виключно виплати основної 

суми боргу та процентiв та (ii) вони не вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю 

через прибуток чи збиток. Умови, встановленi виключно законодавством (наприклад, 

положення про конвертацiю боргу у власний капiтал у деяких країнах), не впливають на 

результати SPPI-тесту, крiм випадкiв, коли вони включенi в умови договору i застосовувалися 

б, навiть якщо у подальшому законодавством змiнилося б. Суми, використання яких 

обмежене, виключаються зi складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв при пiдготовцi звiту 

про рух грошових коштiв. Суми, обмеження щодо яких не дозволяють обмiняти їх або 

використати для розрахунку по зобов'язаннях протягом, принаймнi, дванадцяти мiсяцiв пiсля 

звiтного перiоду, включаються до складу iнших необоротних активiв. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть. 

Дебiторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша дебiторська заборгованiсть 

спочатку визнаються за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковуються за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.  

Товарно-матерiальнi запаси. Товарно-матерiальнi запаси облiковуються за меншою з двох 

величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Вартiсть товарно-матерiальних запасiв 

визначається за середньозваженим методом. Вартiсть складається з вартостi сировини, цiни 

придбання та, у вiдповiдних випадках, прямих витрат на оплату працi та накладних витрат, 

понесених при приведеннi запасiв у їх поточний стан та мiсце знаходження. Чиста вартiсть 

реалiзацiї визначається як розрахункова цiна продажу у ходi нормального ведення бiзнесу 

мiнус усi розрахунковi витрати на завершення виробництва та розрахунковi витрати, необхiднi 

для збуту продукцiї. Запаснi частини представленi витратними запасними частинами, якi 

утримуються для технiчного обслуговування, вiдновлення або капiтального ремонту 

обладнання.  

На кожний звiтний перiод, а за потреби, частiше керiвництво Компанiї аналiзує та оцiнює 

доцiльнiсть представлення запасних частин та iнших аналогiчних активiв у складi основних 

засобiв, iнших необоротних активiв або товарно-матерiальних запасiв, залежно вiд 

очiкуваного використання таких активiв у майбутнiх перiодах.   

Основнi засоби. Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Первiсна вартiсть об'єктiв 

основних засобiв включає: (а) цiну придбання, включно з iмпортними митами i податками, якi 

не вiдшкодовуються, за вирахуванням торгових та цiнових знижок; (б) будь-якi витрати, якi 

безпосередньо пов'язанi iз доведенням об'єкта до мiсця розташування та приведення його у 

стан, необхiдний для експлуатацiї вiдповiдно до намiрiв керiвництва Компанiї; (в) початкової 

оцiнки витрат на демонтаж та вивезення основного засобу та вiдновлення територiї, на якiй 



вiн розташований, зобов'язання щодо яких виникають в органiзацiї при придбання об'єкту або 

внаслiдок його використання протягом певного перiоду у будь-яких цiлях, крiм виробництва 

товарно-матерiальних запасiв протягом цього перiоду.  Вартiсть активiв, побудованих самою 

Компанiєю, включає витрати на матерiали, прямi витрати на оплату працi та вiдповiдну 

частину виробничих накладних витрат. 

Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на вдосконалення та замiну, якi 

подовжують строк експлуатацiї активiв або збiльшують прибуток, який вони приносять. 

Витрати на ремонт та обслуговування, якi не вiдповiдають зазначеним вище критерiям 

капiталiзацiї, вiдносяться на прибуток чи збиток того перiоду, в якому вони понесенi.  
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Сума, яка пiдлягає амортизацiї, - це первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, за 

вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, 

яку Компанiя отримала б у теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом 

оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї цього активу вiдповiдав строку 

експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку його експлуатацiї. Лiквiдацiйна 

вартiсть активiв та строки їх експлуатацiї переглядаються та, за необхiдностi, коригуються 

станом на кiнець кожного звiтного перiоду. 

Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, яка пiдлягає амортизацiї, 

протягом строку експлуатацiї вiдповiдного активу i розраховується iз використанням 

прямолiнiйного методу. Нижче вказанi оцiночнi строки експлуатацiї основних засобiв 

Компанiї: 

Земля Не амортизується 

Будiвлi та споруди  3-50 рокiв 

Машини та обладнання 2-18 рокiв 

Транспортнi засоби 2-10 рокiв 

Офiснi меблi та комп'ютерне обладнання 2-5 рокiв 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки експлуатацiї та метод нарахування амортизацiї переглядаються 

на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких таких змiн порiвняно з попереднiми 

перiодами облiковується як змiна облiкової оцiнки. 

Прибуток або збиток, який виникає у результатi вибуття або списання об'єкта основних 

засобiв, визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд реалiзацiї та балансовою вартiстю 

активу i визнається у складi прибутку чи збитку. 

Незавершене будiвництво включає витрати, безпосередньо пов'язанi iз будiвництвом основних 

засобiв, з урахуванням вiдповiдно розподiлених прямих змiнних накладних витрат, понесених 

пiд час будiвництва.  Незавершене будiвництво не амортизується. Амортизацiя 

незавершеного будiвництва, на основi методу, який застосовується до iнших об'єктiв основних 

засобiв, починається з моменту готовностi цих активiв до експлуатацiї, тобто коли вони 

перебувають у тому мiсцi та станi, якi необхiднi для їх використання за призначенням, 

визначеним керiвництвом.   

Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї мають кiнцевий термiн використання та 

включають переважно капiталiзованi лiцензiї на розвiдку та видобуток водних ресурсiв та 

лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення. 

Лiцензiї    Лiцензiї являють собою дозволи на розвiдку та видобуток водних ресурсiв, мають 

кiнцевий термiн використання та облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. Амортизацiя розраховується на прямолiнiйний основi з метою 

розподiлу вартостi лiцензiй протягом строку їх корисного використання нематерiальних 

активiв, який становить вiд трьох до двадцяти п'яти рокiв.  

Комп'ютерне програмне забезпечення   Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне 

забезпечення капiталiзуються на основi витрат, понесених на придбання та введення в 

експлуатацiю вiдповiдного програмного забезпечення.  Цi витрати амортизуються  на 



прямолiнiйний основi протягом їх розрахункового строку корисного використання (вiд 3 до 5 

рокiв). Витрати, пов'язанi з розробкою або обслуговуванням комп'ютерних програм, 

визнаються у складi витрат того перiоду, в якому вони були понесенi.  

Знецiнення нефiнансових активiв. Активи, якi амортизуються, аналiзуються на предмет 

знецiнення у випадку будь-яких подiй або змiн обставин, якi свiдчать про те, що 

вiдшкодування балансової вартостi активу може стати неможливим. Збиток вiд знецiнення 

визнається у сумi, на яку балансова вартiсть активу перевищує вартiсть його вiдшкодування. 

Вартiсть вiдшкодування активу - це його справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на 

вибуття або вартiсть використання активу, залежно вiд того, яка з них бiльша. Для оцiнки 

знецiнення активи аналiзуються на найнижчому рiвнi, на якому iснують надходження 

грошових коштiв, незалежнi вiд надходжень грошових коштiв вiд iнших активiв (на рiвнi 

одиниць, якi генерують грошовi кошти). Попереднє знецiнення нефiнансових активiв 

аналiзується з точки зору можливого сторнування станом на кожну звiтну дату. 

Податок на прибуток. Податок на прибуток був розрахований вiдповiдно до законодавства 

України. Податок на прибуток розраховується на пiдставi результатiв за рiк, скоригованих на 

статтi, якi не пiдлягають оподаткуванню. Податок на прибуток розраховується за ставками, якi 

є чинним або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. 

Вiдстроченi податки облiковуються за методом балансових зобов'язань стосовно перенесених 

податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, якi виникають у зв'язку з вiдмiннiстю мiж 

балансовою вартiстю активiв та зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою 

базою, застосованою при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдстроченi податковi 

зобов'язання переважно визнають для всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць, а вiдстроченi 

податковi активи визнають, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, 

стосовно якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.   

? 
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Вiдстрочений податок розраховується iз використанням ставок оподаткування, якi були 

введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на кiнець звiтного перiоду i якi, як 

очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi або 

зарахованi перенесенi податковi збитки. 

Вiдстроченi податки вiдображається у складi прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не 

стосуються статей, якi кредитованi або вiднесенi безпосередньо на iнший сукупний дохiд. У 

цьому випадку вiдстрочений податок також вiдображається в iншому сукупному доходi. 

Невизначенi податковi позицiї. Керiвництво переоцiнює невизначенi податковi позицiї 

Компанiї станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Зобов'язання, що вiдображаються щодо 

податку на прибуток, визначаються керiвництвом як позицiї iз невисокою iмовiрнiстю того, 

що їх вдасться вiдстояти у випадку виникнення претензiй з боку податкових органiв. Така 

оцiнка виконується виходячи з тлумачення Компанiєю податкового законодавства, яке є 

чинним або фактично набуло чинностi на кiнець звiтного перiоду, та будь-якого вiдомого 

рiшення судових або iнших органiв з подiбних питань. Зобов'язання зi штрафiв, процентiв та 

податкiв, крiм тих, що пов'язанi з оподаткуванням прибутку, визнаються на пiдставi 

розрахованих керiвництвом витрат, необхiдних для врегулювання зобов'язань станом на 

кiнець звiтного перiоду. Коригування на невизначенi позицiї з податку на прибуток, крiм пенi 

та штрафiв, облiковуються у складi витрат з податку на прибуток. Коригування на невизначенi 

позицiї з податку на прибуток у частинi пенi та штрафiв облiковуються у складi фiнансових 

витрат та iнших прибуткiв/(збиткiв), чиста сума, вiдповiдно. 

Податок на додану вартiсть (ПДВ). Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання 

товарiв/послуг вважається: (а) дата зарахування коштiв вiд покупця/замовника на банкiвський 

рахунок платника податку як оплата товарiв/послуг або (б) дата вiдвантаження товарiв, а в разi 

експорту товарiв - дата оформлення митної декларацiї, а для послуг - дата оформлення 

документа, що засвiдчує факт постачання послуг залежно вiд того, що вiдбувається ранiше. До 



податкового кредиту вiдносяться суми податку за отриманою та зареєстрованою в ЕРПН 

податкової накладної з ПДВ . Податковi органи дозволяють здiйснювати розрахунки з ПДВ на 

основi чистої суми. ПДВ, що вiдноситься до операцiй купiвлi-продажу, вiдображається у звiтi 

про фiнансовий стан згорнуто за кожною юридичною особою i розкривається окремо у складi 

активiв i зобов'язань. У тих випадках, коли пiд знецiнення дебiторської заборгованостi був 

створений резерв, збиток вiд знецiнення облiковується за валовою сумою заборгованостi, 

включаючи ПДВ. 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти капiталу, емiтованi Компанiєю  

Класифiкацiя як боргових iнструментiв або iнструментiв капiталу. Борговi iнструменти та 

iнструменти капiталу класифiкуються або як фiнансовi зобов'язання, або як власний капiтал, 

залежно вiд сутностi договiрних вiдносин. 

Фiнансовi зобов'язання - категорiї оцiнки. Фiнансовi зобов'язання Компанiї класифiкованi як 

фiнансовi зобов'язання, якi у подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, крiм: (i) 

фiнансових зобов'язань, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток чи збиток: 

ця класифiкацiя застосовується до похiдних фiнансових iнструментiв, фiнансових зобов'язань, 

утримуваним для торгiвлi (наприклад, короткi позицiї по цiнних паперах), умовної 

винагороди, визнаної покупцем при об'єднаннi бiзнесу, та iнших фiнансових зобов'язань, 

визначених як такi при первiсному визнаннi; та (ii) договорiв фiнансової гарантiї та 

зобов'язань iз надання кредитiв. 

Фiнансовi зобов'язання - припинення визнання. Визнання фiнансових зобов'язань 

припиняється у разi їх погашення (тобто коли зобов'язання, вказане у договорiв, виконується 

чи припиняється або закiнчується строк його виконання). 

Обмiн борговими iнструментами з iстотно вiдмiнними умовами мiж Компанiєю та її 

первiсними кредиторами, а також суттєвi модифiкацiї умов iснуючих фiнансових зобов'язань 

облiковуються як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового 

фiнансового зобов'язання. Умови вважаються суттєво вiдмiнними, якщо дисконтована 

приведена вартiсть грошових потокiв вiдповiдно до нових умов, включаючи всi сплаченi 

винагороди за вирахуванням отриманих винагород, дисконтованих iз використанням первiсної 

ефективної процентної ставки, як мiнiмум, на 10% вiдрiзняється вiд  дисконтованої 

приведеної вартостi решти грошових потокiв вiд первiсного фiнансового зобов'язання. Якщо 

обмiн борговими iнструментами чи модифiкацiя умов облiковується як погашення, всi витрати 

або сплаченi винагороди визнаються у складi прибутку чи збитку вiд погашення. Якщо обмiн 

або модифiкацiя не облiковується як погашення, всi витрати чи сплаченi винагороди 

вiдображаються як коригування балансової вартостi зобов'язання i амортизуються протягом 

строку дiї модифiкованого зобов'язання, що залишився. 

Модифiкацiї зобов'язань, якi не призводять до їх погашення, облiковуються як змiна 

оцiночного значення за методом нарахування кумулятивної амортизацiї заднiм числом, при 

цьому прибуток або збиток вiдображається у складi прибутку чи збитку, якщо економiчна суть 

рiзницi у балансовiй вартостi не вiдноситься до операцiї з капiталом iз власниками.  

? 

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Фiнансовi зобов'язання, вiднесенi у категорiю оцiнки за справедливою вартiстю через 

прибуток чи збиток. Компанiя може вiднести окремi зобов'язання у категорiю оцiнки за 

справедливою вартiстю через прибуток чи збиток при первiсному визнаннi. Прибутки та 

збитки за такими зобов'язаннями вiдображаються у складi прибутку чи збитку, крiм суми змiн 

у справедливiй вартостi, яка пов'язана зi змiнами кредитного ризику за цим зобов'язанням 

(визначається як сума, яка не вiдноситься до змiн ринкових умов, внаслiдок яких виникає 

ринковий ризик), яке вiдображене в iншому сукупному доходi та в подальшому не 

рекласифiкується у прибуток чи збиток. Це можливо, якщо таке представлення не створює або 

не збiльшує облiкову невiдповiднiсть. У такому випадку прибутки та збитки, пов'язанi зi 

змiнами кредитного ризику за зобов'язанням, також вiдображаються у складi прибутку чи 



збитку. 

Взаємозалiк фiнансових iнструментiв - Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань, з 

подальшим включенням до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може 

здiйснюватися лише у випадку iснування юридично визначеного права взаємозалiку визнаних 

сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив 

та розрахуватися за зобов'язаннями. При цьому право на взаємозалiк (а) не повинне залежати 

вiд майбутнiх подiй та (б) повинне мати юридичну силу в усiх наступних обставинах: (i) у ходi 

ведення звичайної комерцiйної дiяльностi, (ii) у разi невиконання зобов'язань за платежами 

(подiя дефолту) та (iii) у випадку неплатоспроможностi чи банкрутства. 

Кредиторська заборгованiсть за  основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, якщо контрагент виконав 

свої зобов'язання за угодою, i визнається спочатку за справедливою вартiстю, а в подальшому 

облiковується за амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної 

ставки.  

Позиковi кошти. Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за 

вирахуванням витрат, понесених на проведення операцiї, а в подальшому облiковуються за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки.  

Капiталiзацiя витрат за позиковими коштами. Витрати на позиковi кошти, якi безпосередньо 

вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкацiйних активiв, пiдготовка 

яких до використання за призначенням або продажу обов'язково потребує тривалого часу, 

додаються до вартостi цих активiв до моменту, коли активи переважно готовi до використання 

за призначенням або продажу.  

Дата початку капiталiзацiї настає, коли (а) Компанiя несе витрати, пов'язанi з квалiфiкацiйним 

активом; (б) вона несе витрати за позиковими коштами; та (в) вона вдається до дiй, необхiдних 

для пiдготовки активу до використання за призначенням або продажу. 

Компанiя капiталiзує витрати за позиковими коштами, яких можна було б уникнути, якби не 

здiйснювалися капiтальнi витрати на квалiфiкацiйний актив. Капiталiзованi витрати за 

позиковими коштами розраховуються за середньою вартiстю залученого фiнансування 

Компанiї (середньозваженi процентнi витрати вiдносяться до витрат, пов'язаних iз 

квалiфiкацiйним активом), крiм випадкiв, якщо позиковi кошти були залученi з конкретною 

метою отримання квалiфiкацiйного активу. В такому випадку здiйснюється капiталiзацiя 

фактично понесених витрат за позиковими коштами за вирахуванням iнвестицiйного доходу 

вiд тимчасового вкладення цих позикових коштiв. 

Фiнансовi гарантiї. Фiнансовi гарантiї вимагають вiд Компанiї здiйснення визначених 

платежiв для вiдшкодування збиткiв власнику гарантiї, понесених у випадку, якщо 

вiдповiдний дебiтор не здiйснить своєчасно платiж вiдповiдно до первинних або 

модифiкованих умов боргового iнструменту. Фiнансовi гарантiї спочатку визнаються за 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює сумi отриманої комiсiї. Ця сума амортизується 

лiнiйним методом протягом строку гарантiї. Станом на кiнець кожного звiтного перiоду 

гарантiї оцiнюються за найбiльшою iз двох сум: (i) суми оцiночного резерву пiд збитки по 

гарантiї, визначеної iз використанням моделi очiкуваних кредитних збиткiв, та (ii) 

неамортизованого залишку вiдповiдної суми при початковому визнаннi. Крiм того, щодо 

дебiторської заборгованостi iз винагороди, яка вiдображається у консолiдованому звiтi про 

фiнансовий стан як актив, визнається оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки.  

Резерви пiд нарахованi витрати та iншi резерви. Резерви зобов'язань та вiдрахувань - це 

зобов'язання нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Резерви 

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, коли Компанiя має теперiшнє юридичне або 

конструктивне зобов'язання (основане на юридичних нормах або передбачуване) у результатi 

минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що погашення такого зобов'язання потребуватиме 

вiдтоку ресурсiв цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi.  

Умовнi зобов'язання та активи. Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi . 



Iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, є незначною. Умовнi активи не 

визнаються у фiнансовiй звiтностi. Iнформацiя про них розкривається у випадку ймовiрностi 

притоку економiчних вигiд. 

  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Статутний капiтал. Простi акцiї та привiлейованi акцiї, що не пiдлягають викупу, якi дають 

право їх власникам на дискрецiйнi дивiденди, показанi у складi капiталу. Витрати, 

безпосередньо пов'язанi з емiсiєю нових акцiй, показуються у складi капiталу як зменшення 

суми надходжень за вирахуванням податкiв. Перевищення справедливої вартостi внесених у 

капiтал сум над номiнальною вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як 

додатковий капiтал. 

Дивiденди. Дивiденди, оголошенi та ухваленi протягом звiтного перiоду, вираховуються з 

власного капiталу у цьому перiодi, а сума визнаних, але не виплачених дивiдендiв 

включається до складу поточних зобов'язань.  Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, але до 

затвердження фiнансової звiтностi до випуску, не визнаються як зобов'язання станом на звiтну 

дату, але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi. 

Додатковий капiтал. Додатковий капiтал являє собою результат розрахункiв з акцiонерами, 

окрiм виплати дивiдендiв. 

Визнання виручки. Виручка - це дохiд, що виникає у ходi звичайної дiяльностi Компанiї. 

Виручка визнається в сумi цiни угоди. Цiна угоди - це сума винагороди, право на яку 

Компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу контролю над обiцяними товарами чи 

послугами покупцю, без урахування сум, одержаних вiд iменi третiх сторiн. 

Виручка визнається за вирахуванням знижок, поверненої продукцiї та податку на додану 

вартiсть. 

Реалiзацiя товарiв - готова продукцiя. Продажi визнаються на момент переходу контроля над 

товаром, тобто коли товари поставленi покупцю, покупець має повну свободу дiй щодо 

товарiв i коли вiдсутнє невиконане зобов'язання, яке може вплинути на приймання покупцем 

товарiв. Поставка вважається виконаною, коли товари були доставленi у визначене мiсце, 

ризики застарiння та втрати перейшли до покупця, i покупець прийняв товари вiдповiдно до 

договору, строк дiй положень про приймання закiнчився або у Компанiї наявнi об'єктивнi 

докази того, що всi критерiї приймання були виконанi. 

Вважається, що елемент фiнансування вiдсутнiй, оскiльки продажi здiйснюються iз наданням 

вiдстрочки платежу строком не бiльше 60 днiв, що вiдповiдає ринковiй практицi. 

Дебiторська заборгованiсть визнається, коли товари поставленi, оскiльки на цей момент 

винагорода є безумовною, тому що настання строку платежу зумовлене тiльки плином часу.  

Якщо Компанiя надає будь-якi додатковi послуги покупцю пiсля переходу до нього контроля 

над товарами, виручка вiд таких послуг вважається окремим зобов'язанням до виконання i 

визнається протягом перiоду надання таких послуг.  

Якщо договори включають декiлька зобов'язань до виконання, цiна угоди розподiляється на 

кожне окреме зобов'язання до виконання на основi цiн окремих продажiв. Якщо такi цiни  не є 

спостережними, вони розраховуються на основi очiкуваних витрат плюс маржа.  

Оцiнки виручки, витрат чи обсягу виконаних робiт до повного виконання договору 

переглядаються у разi змiни обставин. Збiльшення або зменшення розрахункових сум виручки 

чи витрат, якi виникають у зв'язку з цим, вiдображаються у складi прибутку чи збитку в тому 

перiодi, в якому керiвництву стало вiдомо про обставини, якi призвели до їх перегляду.  

Якщо договiр включає змiнну винагороду, виручка визнається, тiльки якщо iснує висока 

ймовiрнiсть того, що в майбутнiх перiодах не буде значного зменшення такої винагороди.  

Компанiя не очiкує укладання договорiв, в яких перiод мiж передачею обiцяних товарiв чи 

послуг покупцю i оплатою їх покупцем перевищує один рiк. Як наслiдок, Компанiя не коригує 

цiну угоди на вплив вартостi грошей у часi. 



  

3 Основнi принципи облiкової полiтики (продовження) 

Процентнi доходи. Процентнi доходи по всiх боргових iнструментах облiковуються за 

методом нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки. Розрахунок за 

таким методом включає в процентнi доходи всi комiсiйнi та виплати, отриманi сторонами 

договору, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки, та всi iншi премiї або 

дисконти. 

Процентний дохiд розраховується iз застосуванням ефективної процентної ставки до валової 

балансової вартостi фiнансових активiв, крiм: (i) фiнансових активiв, якi стали 

кредитно-знецiненими (Етап 3) i для яких процентний дохiд розраховується iз застосуванням 

ефективної процентної ставки до їх амортизованої вартостi (за вирахуванням резерву пiд 

очiкуванi кредитнi збитки); i (ii) створених або придбаних кредитно-знецiнених фiнансових 

активiв, для яких первiсна ефективна процентна ставка, скоригована на кредитний ризик, 

застосовується до амортизованої вартостi. 

Оренда. Компанiя орендує землю, будiвлi, споруди та транспортнi засоби. Договори оренди, 

як правило, укладаються на фiксований строк вiд 1 до 5 рокiв, але передбачають можливiсть 

пролонгацiї. Умови оренди узгоджуються iндивiдуально та включають широкий дiапазон 

умов. Оренда визнається як актив у формi права користування та вiдповiдне зобов'язання 

станом на дату, коли орендований актив готовий до використання Компанiєю. Кожен 

орендний платiж розподiляється мiж зобов'язанням та фiнансовою витратою.  

Фiнансовi витрати вiдносяться на прибуток чи збиток протягом строку оренди з метою 

отримання постiйної процентної ставки вiд залишку зобов'язання за кожен перiод. Актив у 

формi права використання амортизується прямолiнiйним методом протягом строку корисного 

використання активу або строку оренди, залежно вiд того, який з них є меншим. Активи та 

зобов'язання, що виникають внаслiдок оренди, початково оцiнюються за приведеною 

вартiстю. Оренднi зобов'язання включають чисту приведену вартiсть наступних орендних 

платежiв: фiксованi платежi (включаючи платежi, якi є по сутi фiксованими) за вирахуванням 

будь-яких матерiальних стимулiв до отримання вiд орендодавця; змiннi оренднi платежi, що 

розраховуються за коефiцiєнтом або процентом; очiкуванi суми до сплати орендарем за 

гарантiєю залишкової вартостi; цiна виконання опцiону на придбання у разi, якщо в орендаря є 

розумна впевненiсть у виконаннi цього опцiону, а також виплати штрафних санкцiй за 

розiрвання договору оренди, якщо строк оренди вiдображає виконання опцiону орендарем. 

Оренднi платежi дисконтуються за процентною ставкою, закладеною у договiр оренди, якщо 

цю ставку можна визначити, або за процентною ставкою на позиковi кошти Компанiї.  

Активи у формi права використання оцiнюються за первiсною вартiстю, яка складається з 

таких елементiв: сума початкової оцiнки орендного зобов'язання; оренднi платежi, здiйсненi 

на дату початку оренди або до цiєї дати за вирахуванням будь-яких матерiальних стимулiв, 

отриманих вiд орендодавця; будь-якi початковi прямi витрати, а також витрати на вiдновлення 

об'єкту оренди. Платежi, пов'язанi з короткостроковою орендою та орендою малоцiнних 

активiв, визнаються за прямолiнiйним методом як витрати у складi прибутку чи збитку. 

Короткостроковою орендою є оренда строком на 12 мiсяцiв або менше. Можливiсть 

пролонгацiї та розiрвання передбачена рядом договорами оренди нерухомостi та обладнання 

Компанiї. Цi умови використовуються для максимально гнучкого управлiння договорами у 

ходi дiяльностi. У бiльшостi випадкiв можливiсть пролонгацiї та розiрвання договорiв оренди 

має лише Компанiя, але не вiдповiдний орендодавець.  

При визначення строку оренди керiвництво враховує усi факти та обставини, якi створюють 

економiчний стимул використати можливiсть пролонгацiї або не використати можливiсть 

розiрвання договору. Можливiсть пролонгацiї (або перiод пiсля дати, на яку передбачено 

можливiсть розiрвання договору) враховуються при визначеннi строку оренди лише тодi, коли 

iснує розумна впевненiсть у тому, що договiр оренди буде пролонгований (або не буде 

розiрваний). Ця оцiнка переглядається у разi значної подiї або значної змiни обставин, якi 



впливають на цю оцiнку та залежать вiд орендатора.  

Для оптимiзацiї витрат на оренду протягом строку договору Компанiя у деяких випадках 

надає гарантiю залишкової вартостi обладнання, що орендується. Компанiя спочатку 

розраховує та визнає очiкуванi суми до сплати за гарантiями залишкової вартостi у складi 

орендного зобов'язання. Цi суми переглядаються та, за необхiдностi, коригуються станом на 

кiнець кожного звiтного перiоду. Станом на кiнець звiтного перiоду суми гарантiй залишкової 

вартостi були несуттєвими для розкриття у звiтностi. 

Операцiйна оренда. У випадках, коли Компанiя виступає орендодавцем за договором оренди, 

за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, практично не передаються 

орендарю (тобто у випадку операцiйної оренди), оренднi платежi за договорами операцiйної 

оренди вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв лiнiйним методом. 

Виплати працiвникам. Заробiтна плата, оплачуванi рiчнi вiдпустки, а також премiї 

нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї. 

Компанiя робить на користь своїх працiвникiв єдиний внесок до фондiв соцiального 

страхування. Внесок розраховується як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати та 

вiдноситься на витрати того перiоду, якого вiн стосується. 

Елементи операцiйних витрат. У роздiлi III звiту про фiнансовi результати наводяться 

вiдповiднi елементи операцiйних витрат (на виробництво i збут, управлiння та iншi  операцiйнi 

витрати), яких зазнало пiдприємство в процесi своєї дiяльностi протягом звiтного перiоду, за 

вирахуванням внутрiшнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, якi становлять 

собiвартiсть продукцiї (робiт, послуг), що вироблена i спожита самим пiдприємством. 

Собiвартiсть реалiзованих товарiв, запасiв у цьому роздiлi не наводиться.  

? 

 

4 Суттєвi оцiнки та судження  

У застосуваннi облiкової полiтики Компанiї, яка описана в примiтцi 3, керiвництво зобов'язане 

робити судження, оцiнки та припущення, що впливають на суми, визнанi в фiнансовiй 

звiтностi та балансову вартiсть активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. 

Оцiнки та пов'язанi з ними припущення заснованi на iсторичному досвiдi, поточних 

обставинах та прогнозах, якi вважаються релевантними та достатньо достовiрними. Фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд оцiнених. 

Оцiнки та основнi припущення переглядаються постiйно. Перегляди бухгалтерських оцiнок 

визнаються у перiодi, в якому переглядаються, якщо перегляд впливає лише на той перiод або 

у перiод перегляду у майбутнiх перiодах, якщо перегляд впливає як на поточний, так i на 

майбутнiй перiоди. Судження, якi мають найбiльш значний вплив на суми, визнанi в 

фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, якi можуть спричинити суттєве коригування балансової 

вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, включають:  

Оцiночний строк експлуатацiї основних засобiв - Керiвництво Компанiї регулярно переглядає 

термiн оцiночнi строки експлуатацiї основних засобiв. Орiєнтовнi термiни корисного 

використання заснованi на технiчних умовах та / або намiрi використання. Керiвництво 

збiльшить / зменшить нарахування амортизацiї, якщо термiн корисного використання менше / 

бiльше, нiж попередньо оцiнений термiн експлуатацiї. 

 

5 Новi положення бухгалтерського облiку 

Були опублiкованi окремi новi стандарти та iнтерпретацiї, що будуть обов'язковими для 

застосування у рiчних перiодах, починаючи з 1 сiчня 2020 року чи пiсля цiєї дати, або у 

пiзнiших перiодах. Компанiя не застосовувала цi стандарти та iнтерпретацiї до початку їх 

обов'язкового застосування.  

Наступнi новi положення бухгалтерського облiку, як очiкується, не матимуть суттєвого 

впливу на Компанiю пiсля їх прийняття:  

" Змiни Концептуальної основи фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 



вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi у новiй редакцiї мiстить новий роздiл про оцiнку, 

рекомендацiї щодо вiдображення у звiтностi фiнансових результатiв, удосконаленi визначення 

та рекомендацiї (зокрема, визначення зобов'язання) i роз'яснення таких важливих питань, як 

функцiї управлiння, обачливiсть та невизначенiсть оцiнки у ходi пiдготовки фiнансової 

звiтностi.  

" Визначення суттєвостi - змiни МСБО 1 та МСБО 8 (опублiкованi 31 жовтня 2018 року i 

вступають у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Цi змiни уточнюють визначення суттєвостi та застосування цього поняття завдяки включенню 

рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше були наведенi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм 

того, були допрацьованi пояснення до цього визначення. Змiни також забезпечують 

послiдовнiсть використання визначення суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. Iнформацiя 

вважається суттєвою, якщо обгрунтовано очiкується, що її пропуск, викривлення або 

складнiсть її розумiння може вплинути на рiшення, якi приймають основнi користувачi 

фiнансової звiтностi загального призначення на основi такої фiнансової звiтностi, яка 

вiдображає фiнансову iнформацiю про конкретну органiзацiю, що звiтує.  

Компанiя продовжує оцiнювати вплив нових стандартiв на її окрему фiнансову звiтнiсть, 

проте вона не очiкує їх суттєвого впливу.  

Iншi новi або переглянутi стандарти чи iнтерпретацiї, якi вступлять у силу для рiчних перiодiв, 

починаючи з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, ймовiрно не матимуть суттєвого впливу на 

Компанiю. 

? 

6 Перше застосування МСФЗ 

Ця фiнансова звiтнiсть є першою рiчною окремою фiнансовою звiтнiстю Компанiї, яка 

вiдповiдає МСФЗ. Датою переходу Компанiї на облiк вiдповiдно до МСФЗ є 1 сiчня 2018 року. 

За певними винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакцiї стандартiв 

та iнтерпретацiй, чинних станом на 31 грудня 2019 року, при пiдготовцi вхiдного звiту про 

фiнансовий стан за МСФЗ на 1 сiчня 2018 року та протягом усiх перiодiв, представлених у 

першiй окремiй фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ.  

При пiдготовцi цiєї окремої фiнансової звiтностi Компанiя застосувала обов'язковi винятки iз 

ретроспективного застосування iнших МСФЗ, застосовних до цiєї окремої фiнансової 

звiтностi:  

a) Облiковi оцiнки. Облiковi оцiнки за МСФЗ станом на 1 сiчня 2018 року i 31 грудня 

2018 року повиннi вiдповiдати облiковим оцiнкам, сформованим на тi ж дати вiдповiдно до 

попереднiх стандартiв бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, коли iснує об'єктивне свiдчення 

того, що такi оцiнки були помилковими. 

b) Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань. Фiнансовi активи i 

зобов'язання, визнання яких було припинене до дати переходу на облiк за МСФЗ,  не 

визнаються повторно вiдповiдно до МСФЗ. Керiвництво прийняло рiшення не застосовувати 

критерiї припинення визнання за МСФЗ 9 з бiльш ранньої дати. 

c) Класифiкацiя та оцiнка фiнансових iнструментiв. У ходi оцiнки своїх фiнансових 

активiв на предмет вiдповiдностi критерiям їх оцiнки за амортизованою вартiстю чи за 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, Компанiя проаналiзувала факти та 

обставини, iснуючi на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ. За вiдсутностi у Компанiї 

практичної можливостi ретроспективного застосування методу ефективної процентної ставки, 

справедлива вартiсть фiнансових активiв та/чи фiнансових зобов'язань на дату переходу на 

облiк за МСФЗ являє собою нову валову балансову вартiсть цих фiнансових активiв або нову 

амортизовану вартiсть цих фiнансових зобов'язань станом на дату переходу на облiк 

вiдповiдно до МСФЗ. 

d) Знецiнення фiнансових активiв. Вимоги МСФЗ 9 щодо знецiнення були застосованi до 

фiнансових активiв ретроспективно.  У тих випадках, коли визначення значного пiдвищення 



кредитного ризику фiнансового iнструменту пiсля первiсного визнання потребує надмiрних 

витрат або зусиль, керiвництво прийняло рiшення визнавати оцiночний резерв пiд очiкуванi 

кредитнi збитки за весь строк iнструменту станом на кожну звiтну дату до моменту 

припинення визнання фiнансового iнструменту. 

Компанiя вирiшила застосувати добровiльне звiльнення вiд ретроспективного застосування 

iнших МСФЗ щодо застосування МСФЗ 16. За договорами оренди, чинними станом на дату 

переходу на облiк за МСФЗ, Компанiя (дiючи в якостi орендаря) визнала зобов'язання з оренди 

та актив у формi права користування станом на дату переходу на облiк вiдповiдно до МСФЗ, 

як зазначено нижче (з урахуванням спрощень практичного характеру):  

· зобов'язання з оренди було визнане за приведеною вартiстю залишку орендних 

платежiв iз дисконтуванням за ставкою залучення додаткових позикових коштiв орендаря 

станом на дату переходу на облiк за МСФЗ; 

· актив у формi права користування був визнаний у сумi, що дорiвнює зобов'язанню з 

оренди, iз коригуванням на суму ранiше сплачених або нарахованих орендних платежiв, що 

вiдносяться до цiєї оренди, визнаних у звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед датою 

переходу на облiк за МСФЗ. 

Нижче наведена звiрка, у числовому виразi, впливу переходу вiд облiку за Нацiональними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку в Українi (НП(С)БОУ) на облiк за МСФЗ 

станом на 1 сiчня 2018 року, 31 грудня 2018 року та за 2018 фiнансовий рiк:  

У тисячах гривень 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 2018 р. 

    

Капiтал за НП(С)БОУ  419,833 410,971 

   

Вплив змiн облiкової полiтики:   

   

(i)  Коригування справедливої вартостi поворотної фiнансової допомоги - 1,600 

(ii)  Ефект вiд застосування МСФЗ 16 (Оренда) (5) - 

(iii)  Зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй (8,609) (8,609) 

Iнше (573) (2,289) 

   

Виправлення помилок:   

   

(iv)  Припинення визнання торгової марки  - (56,656) 

(v)  Уцiнка товарно-матерiальних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї (9,077) (7,623) 

(vi)  Визнання вiдстроченого податкового активу 1,737 1,650 

   

   

КАПIТАЛ ЗА МСФЗ 403,306 339,044 

 

 

6 Перше застосування МСФЗ (продовження) 

У тисячах гривень 2018 рiк 

  

Прибуток за НП(С)БОУ 65,518 

  

Вплив змiн облiкової полiтики:  

  

(i) Ефект дисконтування поворотної фiнансової допомоги (1,600) 

(ii) Ефект вiд застосування МСФЗ 16 (Оренда) (5) 

Iнше 1,716 

  



Виправлення помилок:  

  

(v) Уцiнка товарно-матерiальних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї (1,454) 

(vi) Нарахування вiдстроченого податкового активу за перiод 87 

  

  

ПРИБУТОК ЗА МСФЗ 64,262 

Рiзницi мiж НП(С)БОУ i МСФЗ вiдносяться до наступних статей: 

Вплив змiн облiкової полiтики 

(i) Дисконтування поворотної фiнансової допомоги. Протягом 2017 року Компанiя 

отримала поворотну фiнансову допомогу вiд пов'язаної сторони на безоплатнiй основi, 

проценти не нараховувались та не сплачувались. Така поворотна фiнансова допомога 

вiдповiдно до МСФЗ 9 оцiнюється за справедливою вартiстю на дату переходу на облiк за 

МСФЗ. Справедливу вартiсть поворотної фiнансової допомоги було оцiнено за приведеною 

вартiстю майбутнiх грошових виплат iз дисконтуванням за ринковою процентною ставкою по 

аналогiчному iнструменту (кредиту з аналогiчним строком погашення, валютою тощо). 

Поворотну фiнансову допомогу було погашено в повному обсязi станом на 31 грудня 2018 

року, i ранiше визнана рiзниця мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi та цiною 

угоди була повнiстю визнана у складi фiнансових витрат за перiод.   

(ii) Ефект вiд застовування МСФЗ 16 (Оренда). За договорами оренди, чинними станом на 

дату переходу на облiк за МСФЗ, зобов'язання з оренди було визнане за приведеною вартiстю 

залишку орендних платежiв iз дисконтуванням за ставкою залучення додаткових позикових 

коштiв орендаря станом на дату переходу на облiк за МСФЗ, i актив у формi права 

користування був визнаний у сумi, що дорiвнює зобов'язанню з оренди, iз коригуванням на 

суму ранiше сплачених або нарахованих орендних платежiв, що вiдносяться до цiєї оренди, 

визнаних у звiтi про фiнансовий стан безпосередньо перед датою переходу на облiк за МСФЗ. 

При визнаннi зобов'язань з оренди та активiв у формi права користування Компанiя 

застосувала наступнi спрощення практичного характеру, дозволенi МСФЗ 1: використання 

єдиної ставки дисконтування до портфеля договорiв оренди з обгрунтовано аналогiчними 

характеристиками; облiк оренди зi строком оренди, що залишився, менше 12 мiсяцiв на 1 

сiчня 2018 року як короткострокової оренди; виключення первiсних прямих витрат для цiлей 

оцiнки активу у формi права користування на дату переходу на облiк за МСФЗ; та 

використання суджень заднiм числом при визначеннi строку оренди, якщо договiр мiстить 

опцiони на подовження чи припинення оренди. 

(iii) Зменшення корисностi фiнансових iнвестицiй. Дочiрнi пiдприємства Компанiї - ТОВ 

"Потужнiсть" i Приватне пiдприємство "Iва" - є збитковими i мають вiд'ємнi чистi активи, 

отже, вартiсть iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства в окремiй фiнансовiй звiтностi Компанiї 

повинна бути зменшеною вiдповiдно до НП(С)БОУ 12.  

Виправлення помилок  

(iv) Припинення визнання торгової марки. У результатi придбання Компанiї  материнська 

компанiя визнала торгову марку "Моршинська" як окремий iдентифiкований актив у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Проте Компанiя помилково визнала вiдповiдну торгову 

марку у своїй звiтностi. Станом на 31 грудня 2018 року Компанiя припинила визнання цiєї 

торгової марки через власний капiтал у своїй окремiй фiнансовiй звiтностi за НП(С)БОУ.  

(v) Уцiнка товарно-матерiальних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї. НП(С)БОУ 9 

вимагає оцiнювати товарно-матерiальнi запаси за собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї, 

залежно вiд того, яка з них менше, проте у звiтностi за НП(С)БОУ вiдповiдна уцiнка залишкiв 

певних запасiв до чистої вартостi реалiзацiї вiдображена не була, i чиста вартiсть реалiзацiї 

була меншою за собiвартiсть.    

(vi) Визнання вiдстроченого податкового активу. Компанiя не визнала вiдповiдний 

вiдстрочений податковий актив, пов'язаний з уцiнкою товарно-матерiальних запасiв до чистої 



вартостi реалiзацiї. Вiдстроченi податковi активи не були визнанi щодо iнших помилок 

(витрати, що не включаються до валових витрат, для цiлей податкового облiку).  

Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, показанi у 

звiтностi за НП(С)БОУ, суттєво не вiдрiзнялися вiд МСФЗ.? 

7 Нематерiальнi активи 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Лiцензiї на розвiдку та видобуток водних ресурсiв 15,907 12,445 3,390 

Лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення198 40 638 

Iншi нематерiальнi активи 761 149 208 

    

    

Всього нематерiальних активiв 16,866 12,634 4,236 

     

 

У балансовiй вартостi нематерiальних активiв вiдбулися такi змiни:  

У тисячах гривень 2019 2018 

   

Первiсна вартiсть    

На 1 сiчня 16,499 7,756 

   

Надходження 6,687 9,693 

Вибуття - (950) 

   

На 31 грудня 23,186 16,499 

   

Накопичений знос   

На 1 сiчня 3,865 3,520 

Амортизацiйнi вiдрахування 2,455 1,295 

Вибуття - (950) 

   

На 31 грудня 6,320 3,865 

   

Балансова вартiсть   

На 1 сiчня 2018 р.  4,236 

На 31 грудня 2018 р.  12,634 

На 31 грудня 2019 р.  16,866 

 

 

 

  

8 Основнi засоби 

У балансовiй вартостi основних засобiв вiдбулися такi змiни: 

 

У тисячах гривень Земля Будiвлi та 

споруди Машини та 

обладнання Транспортнi засоби Офiснi меблi та 

комп'ютерне  

обладнання Незавершене будiвництво та незмонтоване обладнання Всього 



        

Первiсна вартiсть         

На 1 сiчня 2018 р. 2,193 186,856 371,620 11,026 15,971 17,403 605,069 

        

Надходження 556 6,792 4,032 1,675 16,348 13,717 43,120 

Трансфери - - 14,980 - 288 (15,268) - 

Вибуття - - (1,838) - (429) - (2,267) 

        

На 31 грудня 2018 р. 2,749 193,648 388,794 12,701 32,178 15,852 645,922 

        

Надходження 1,500 22,587 23,600 8,253 6,681 221,143 283,764 

Трансфери - - 9,069 - - (9,069) - 

Вибуття - (101) (3,609) (461) (1,713) - (5,884) 

         

На 31 грудня 2019 р. 4,249 216,134 417,854 20,493 37,146 227,926 923,802 

        

Накопичений знос        

На 1 сiчня 2018 р. - 55,007 207,821 5,551 9,650 - 278,029 

Амортизацiйнi вiдрахування - 9,519 39,754 1,928 4,153 - 55,354 

Знецiнення - 574 - - - - 574 

Вибуття - - (1,695) - (429) - (2,124) 

        

На 31 грудня 2018 р. - 65,100 245,880 7,479 13,374 - 331,833 

        

Амортизацiйнi вiдрахування - 10,081 31,847 2,411 5,379 - 49,718 

Вибуття - (100) (3,607) (461) (1,714) - (5,882) 

        

На 31 грудня 2019 р. - 75,081 274,120 9,429 17,039 - 375,669 

        

Балансова вартiсть        

На 1 сiчня 2018 р. 2,193 131,849 163,799 5,475 6,321 17,403 327,040 

На 31 грудня 2018 р. 2,749 128,548 142,914 5,222 18,804 15,852 314,089 

На 31 грудня 2019 р. 4,249 141,053 143,734 11,064 20,107 227,926 548,133 

 

  

8 Основнi засоби (продовження) 

Вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв була такою:  

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Будiвлi та споруди 12,530 11,672 8,658 

Машини та обладнання 137,582 135,340 60,079 

Транспортнi засоби 5,300 5,441 2,738 

Офiснi меблi та комп'ютерне обладнання 10,365 8,744 7,494 

Всього 165,777 161,197 78,969 

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року основнi засоби 

Компанiї не були наданi у заставу як забезпечення позикових коштiв. 

Змiни у складi активiв у формi права користування, включених до суми основних засобiв були 

такими:  



 

 

  Транспортнi засоби Всього 

Первiсна вартiсть:  - - 

Активи у формi права користування,  

визнанi внаслiдок застосування МСФЗ 16  1,360 1,360 

Станом на 1 сiчня 2018 р.  1,360 1,360 

    

Надходження  - - 

    

Станом на 31 грудня 2018 р.  1,360 1,360 

    

Надходження  4,013 4,013 

Вибуття внаслiдок модифiкацiї  (320) (320) 

    

Станом на 31 грудня 2019 р.  5,053 5,053 

    

 

  Транспортнi засоби Всього 

Накопичений знос:  - - 

Активи у формi права користування,  

визнанi внаслiдок застосування МСФЗ 16  - - 

Станом на 1 сiчня 2019 р.  - - 

    

Нараховано за рiк  588 588 

    

Станом на 31 грудня 2018 р.  588 588 

    

Нараховано за рiк  927 927 

Вибуття внаслiдок модифiкацiї  (320) (320) 

    

Станом на 31 грудня 2019 р.  1,195 1,195 

    

Балансова вартiсть    

Станом на 1 сiчня 2018 р.  1,360 1,360 

Станом на 31 грудня 2018 р.  772 772 

Станом на 31 грудня 2019 р.  3,858 3,858 

 

? 

9 Запаси 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Сировина 39,204 51,318 32,786 

Пiддони  35,785 33,470 18,421 

Запаснi частини та витратнi матерiали 25,572 23,212 25,404 

Готова продукцiя  5,166 7,867 4,193 

Товари для перепродажу 942 2,716 1,871 

    



Всього 106,669 118,583 82,675 

 

10 Дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

    

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками (Примiтка 28)  

86,629 7,902 47,433 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1,254 157 - 

Iнша дебiторська заборгованiсть 1,077 460 306 

Резерв пiд кредитнi збитки (161) (234) (227) 

    

Всього фiнансових активiв у складi дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської 

заборгованостi 88,799 8,285 47,512 

    

Передоплати за податками за винятком податку на прибуток 38,654 14,745 9,246 

Передоплати  23,374 15,736 16,698 

    

Всього дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi  150,827

 38,766 73,456 

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 31 грудня 2019 року 

представлений у таблицi далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги     

- поточна  61,005 - 61,005 

- прострочена менше нiж 90 днiв 19,082 - 19,082 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв 7,602 - 7,602 

- прострочена вiд 181 до 365 днiв 194 - 194 

    

    

Всього  87,883 - 87,883 

    

 

? 

10 Дебiторська заборгованiсть та iнша поточна дебiторська заборгованiсть (продовження)  

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 31 грудня 2018 року 

представлений у таблицi далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги    

- поточна 8,056 - 8,056 



- прострочена менше нiж 90 днiв 3 - 3 

    

Всього 8,059 - 8,059 

    

Аналiз дебiторської заборгованостi за внутрiшнiми розрахунками та дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги за кредитною якiстю на 1 сiчня 2018 року 

представлений у таблицi далi. 

 Валова 

вартiсть Резерв пiд кредитнi збитки Балансова 

вартiсть 

     

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками та дебiторська заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги    

- поточна 21,292 - 21,292 

- прострочена менше нiж 90 днiв 5,129 - 5,129 

- прострочена вiд 91 до 180 днiв 5,069 - 5,069 

- прострочена вiд 181 до 365 днiв 6,940 - 6,940 

- прострочена понад 365 днiв 9,003 - 9,003 

    

Всього 47,433 - 47,433 

    

Кредитний перiод клiєнтiв, якi мають дебiторську заборгованiсть перед Компанiєю становить 

вiд 20 до 90 днiв станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року, 

залежно вiд типу клiєнта. Кожна компанiя дотримується полiтики кредитного контролю. 

Оскiльки усi клiєнти, що мають заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками перед 

Компанiєю є компанiями пiд спiльним контролем материнської компанiї, полiтика кредитного 

контролю для таких клiєнтiв є менш суворою, нiж полiтика кредитного контролю для третiх 

сторiн. Для компанiй пiд спiльним контролем спiльна материнська компанiя в змозi 

забезпечити виконання зобов'язань мiж ними, тому керiвництво вважає, що ризик дефолту по 

таким iнструментам дорiвнює нулю.  

? 

11 Грошовi кошти та їх еквiваленти 

У тисячах гривень 31 грудня 

2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Поточнi рахунки 49,053 22,553 8,263 

Готiвка - - 1 

    

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 49,053 22,553 8,264 

Компанiя розмiщує свої грошовi кошти в українських або мiжнародних банках з надiйною 

репутацiєю. Далi наведено розбивку грошових коштах на поточних рахунках: 

Рейтинг за рейтинговим агентством Moody's станом на: * 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Рейтинг А 7,607 - - 

Рейтинг В 41,431 22,361 8,255 

Без рейтингу 15 192 8 

    

Всього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 49,053 22,553 8,263 



* Для банкiв, що є дочiрнiми компанiями iноземних банкiвських груп, вказано рейтинг 

материнської компанiї. 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року грошовi кошти та їх 

еквiваленти Компанiї були деномiнованi у гривнях, доларах США та євро. У Примiтцi 25 

розкритий баланс грошових коштiв та їх еквiвалентiв деномiнований у iноземнiй валютi, iншi 

кошти були деномiнованi у гривнi. 

Станом на 31 грудня 2019, 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року Компанiя не мала вiдкритих 

депозитiв.  

Компанiя оцiнює очiкуванi кредитнi збитки вiд знецiнення грошових коштiв, як несуттєвi.  

 

12 Статутний капiтал 

 Номiнальний зареєстрований випущений акцiонерний капiтал Компанiї становить 8,800 

тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року. 

Акцiонери Компанiї приведенi в таблицi нижче: 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 2018 р. 

 % власностi Кiлькiсть акцiй % власностi Кiлькiсть акцiй % власностi

 Кiлькiсть акцiй 

       

International Distribution Systems Limited 100% 880,000 100% 880,000 100%

 880,000 

Всього 100% 880,000 100% 880,000 100% 880,000 

  

 CTF Holdings S.A., компанiя, що зареєстрована та дiє згiдно законiв Люксембургу, є 

фактичною контролюючою стороною Компанiї.  

? 

13 Поточна кредиторська заборгованiсть та iнша кредиторська заборгованiсть 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги 37,473 30,585 58,595 

Кредиторська заборгованiсть за основнi засоби  19,007 902 15,662 

Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками (Примiтка 28)  

3,686 52,181 50,881 

Поточнi зобов'язання за довгостроковими кредитами банкiв 11,590 - - 

Поточнi зобовязання за довгостроковою поворотною фiнансовою допомогою вiд пов'язаних 

сторiн - - 18,405 

Поточнi зобов'язання за орендою 1,075 488 570 

     

Всього фiнансової кредиторської заборгованостi у  

складi поточної кредиторської заборгованостi та iншої поточної кредиторської заборгованостi

 72,831 84,156 144,113 

     

Розрахунки з оплати працi 3,076 2,641 2,353 

Аванси отриманi -  102 

    

     

Поточна кредиторська заборгованiсть  

та iнша кредиторська заборгованiсть 75,907 86,797 146,568 

     

Поточна кредиторська заборгованiсть та iнша кредиторська заборгованiсть Компанiї 



деномiнована у гривнях, але частково з прив'язкою то змiни курсiв долару США та євро 

(Примiтка 25) Середнiй перiод вiдстрочення платежу при придбаннi бiльшостi 

товарно-матерiальних запасiв та послуг складав вiд 5 до 30 станом на 31 грудня 2019, 31 

грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року. Проценти на непогашений залишок кредиторської 

заборгованостi за основною дiяльнiстю не нараховуються. 

14 Податковi та iншi зобов'язання перед бюджетом 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Податки та збори за користування природними ресурсами  10,986 7,332 5,316 

Податок на прибуток 9,746 - 119 

Податок на додану вартiсть  - 1,056 - 

Розрахунки зi страхування 804 661 603 

Iншi податки 752 449 584 

    

     

Податковi та iншi зобов'язання перед бюджетом 22,288 9,498 6,622 

     

15 Поточнi забезпечення 

У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

     

Резерв пiд нарахованi витрати 32,817 14,217 10,669 

Резерв невикористаних вiдпусток 7,822 8,096 6,167 

Резерв пiд бонуси та заробiтну плату 895 373 236 

Iншi забезпечення 183 183 164 

    

    

Поточнi забезпечення 41,717 22,869 17,236 

     

 

? 

16 Позиковi кошти 

Заборгованiсть за позиковими коштами до погашення протягом одного року була такою:  

У тисячах гривень Валюта % ставка 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

       

Поточна частина довгострокових банкiвських кредитiв Євро EURIBOR 

+2.35% 11,559 - - 

Поточна частина довгострокової поворотної фiнансової допомоги вiд пов'язаних сторiн

 Гривня - - - 18,405 

Поточна частина довгострокових зобов'язань з оренди Долар США, євро - 1,075 488

 570 

Нарахованi проценти за банкiвськими кредитами Євро  31 - - 

      

       

Всього позикових коштiв до погашення до  

одного року   12,665 488 18,975 



       

 

Оскiльки позиковi кошти до погашення до одного року є короткостроковими, їх балансова 

вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi, розрахованiй шляхом дисконтування 

очiкуваного майбутнього вiдтоку грошових коштiв за ринковою ставкою станом на 31 грудня 

2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року. 

Станом на 31 грудня 2019 року невикористаний залишок довгострокових банкiвських 

кредитiв, доступних до використання Компанiєю складав 29,209 тисяч гривень. Станом на 31 

грудня 2018 року та на 1 сiчня 2018 року Компанiя не мала невикористаного залишкiв 

кредитних коштiв. 

Залишки довгострокових позикових коштiв були такими: 

У тисячах гривень Валюта % ставка 31 грудня 2019 р. 31 грудня 

2018 р. 1 сiчня 

2018 р. 

       

Довгостроковi банкiвськi кредити 

Довгострокова поворотна фiнансова допомога вiд пов'язаних сторiн (Примiтка 28) 

Євро EURIBOR 

+2.35% 116,545 - - 

 Гривня - - - 18,405 

Довгостроковi зобов'язання з оренди Долар США, євро - 3,799 718 1,300 

Мiнус:     

Поточна частина довгострокових позикових коштiв   (12,665) (488)

 (18,975) 

      

       

Всього позикових коштiв до погашення пiсля  

одного року   107,679 230 730 

       

 

? 

16 Позиковi кошти (продовження) 

Звiрка зобов'язань, що виникли вiд фiнансової дiяльностi - У таблицi далi наведено аналiз змiн 

у сумi зобов'язань Компанiї за фiнансовою дiяльнiстю за кожен з представлених у звiтностi 

перiодiв. Статтi таких зобов'язань - це статтi, представленi у звiтi про рух грошових коштiв у 

складi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi.  

 

 Довгостроковi кредити та поворотна фiнансова допомога Зобов'язання за орендою

 Всього 

    

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 1 сiчня 2018 р. 18,405 1,300 19,705 

    

Грошовi потоки  (20,005) (724) (20,729) 

Фiнансовi витрати 1,600 142 1,742 

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 31 грудня 2018 р.  - 718 718 

    

Грошовi потоки 113,686 (1,907) 111,779 

Фiнансовi витрати 31 293 324 

Збiльшення зобов'язання за орендою за рiк (МСФЗ 16) - 4,013 4,013 

Змiни iнших негрошових статей  2,828 682 3,510 

Зобов'язання за фiнансовою дiяльнiстю на 31 грудня 2019 р. 116,545 3,799 120,344 



Компанiя повинна дотримуватись певних фiнансових показникiв, якi стосуються її 

довгострокових банкiвських кредитiв. Станом на 31 грудня 2019 року Компанiя 

дотримувалася цих фiнансових показникiв.  

Станом на 31 грудня 2019 року поручителем за довгостроковим банкiвським кредитом 

Компанiї виступала пов'язана сторона ПрАТ "Iндустрiальнi та Дистрибуцiйнi Системи" 

(компанiя пiд спiльним контролем). Станом на 31 грудня 2019 року максимальна сума поруки 

складала 119,413 тисяч гривень. Також, стосовно цього ж кредиту станом на 31 грудня 2019 

року Материнською компанiєю була видана банкiвська гарантiя на максимальну суму 119,413 

тисяч гривень. Кредит має бути погашений у квiтнi 2025 року. 

17 Виручка 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Виручка вiд власної продукцiї 1,526,732 1,211,593 

Виручка вiд придбаних товарiв 3,166 4,114 

Iнша виручка 119 149 

   

Всього виручки 1,530,017 1,215,856 

Виручка Компанiї переважно визнається у певний момент часу. Сума виручки, що визнається 

протягом перiоду, є незначною. 

18 Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Собiвартiсть реалiзованої власної продукцiї   

Вартiсть виробничих матерiалiв  870,450 826,483 

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 77,153 59,015 

Збiр за користування природними ресурсами  65,523 49,008 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування  59,083 47,405 

Знос та амортизацiя  44,587 49,860 

Газ, електроенергiя та паливнi матерiали 44,613 38,165 

Iншi витрати пов'язанi з виробництвом 298 4,091 

Вартiсть придбаних товарiв для перепродажу 2,639 3,288 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї та послуг,  

пов'язана з iншими статтями виручки 9 - 

   

Всього собiвартостi реалiзованої продукцiї 1,164,355 1,076,458 

 

? 

19 Витрати на збут 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Змiна в резервi та витрати на ремонт пiддонiв 16,338 12,899 

Знос та амортизацiя 5,234 4,140 

Транспортнi витрати  4,203 1,901 

Складськi витрати 2,924 1,298 

Маркетинговi витрати 2,365 7 

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 2,790 2,205 

Iншi витрати 538 1,916 

   

Всього витрат на збут 34,392 24,366 

20 Адмiнiстративнi витрати 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 



   

Витрати на персонал та єдиний соцiальний внесок 17,149 14,856 

Офiснi витрати 7,407 4,553 

Складськi витрати 2,717 3,286 

Професiйнi послуги вiд третiх сторiн 2,499 3,331 

Знос та амортизацiя 2,341 2,638 

Транспортнi витрати 2,079 2,085 

Витрати на робочi поїздки, представницькi  

та розважальнi витрати 1,718 1,636 

Iншi витрати 2,309 3,088 

   

Всього загальних та адмiнiстративних витрат 38,219 35,473 

 

21 Iншi операцiйнi витрати 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

    

Збиток вiд операцiйної курсової рiзницi  8,556 436 

Вартiсть реалiзованих пакувальних матерiалiв 8,370 9,823 

Вартiсть реалiзованих пiддонiв 7,996 3,807 

Iншi операцiйнi витрати 11,264 3,961 

   

Всього iнших операцiйних витрат 36,186 18,027 

У складi iнших операцiйних витрат у 2019 роцi було включено 11 тисяч гривень витрат на 

знос основних засобiв (2018: 11 тисяч гривень). 

22 Iншi операцiйнi доходи 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

    

Дохiд вiд реалiзацiї пакувальних матерiалiв 12,976 11,939 

Дохiд вiд реалiзацiї пiддонiв 10,935 3,949 

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 3,810 2,912 

Дохiд вiд транспортування 1,042 918 

Iншi операцiйнi доходи 1,331 996 

   

Всього iнших операцiйних доходiв 30,094 20,714 

 

? 

23 Податок на прибуток 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Поточний податок на прибуток 49,160 14,991 

Вiдстроченi витрати/(доходи) з податку на прибуток 2,337 (422) 

   

Витрати з податку на прибуток  51,497 14,569 

Доходи Компанiї за 2019 та 2018 роки оподатковуються податком на прибуток за ставкою 

18%. 

Далi представленi вiдстроченi податковi зобов'язання та активи, вiдображенi у звiтi про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2019 року: 

У тисячах гривень 31 грудня 2018 р. Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат

 31 грудня 2019 р. 

    

Вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з:    



    

Необоротними активами 9,808 (2,118) 7,690 

Поточними забезпеченнями2,321 580 2,901 

Уцiнкою запасiв 1,831 (799) 1,032 

Резервом пiд кредитнi збитки 42 (13) 29 

Мiнус: резерв податкового активу (42) 13 (29) 

    

Вiдстроченi податковi активи 13,960 (2,337) 11,623 

    

    

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - 

    

    

Чиста вiдстрочена податкова позицiя 13,960 (2,337) 11,623 

Далi представленi вiдстроченi податковi зобов'язання та активи, вiдображенi у звiтi про 

фiнансовий стан станом на 31 грудня 2018 року: 

У тисячах гривень 1 сiчня 2018 р. Кредитовано/ (вiднесено) на фiнансовий результат

 31 грудня 2018 р. 

    

Вiдстроченi податковi активи, пов'язанi з:    

    

Необоротними активами 10,395 (587) 9,808 

Поточними забезпеченнями1,303 1,018 2,321 

Уцiнкою запасiв 1,840 (9) 1,831 

Резервом пiд кредитнi збитки 41 1 42 

Мiнус: резерв податкового активу (41) (1) (42) 

    

Вiдстроченi податковi активи 13,538 422 13,960 

    

    

Вiдстроченi податковi зобов'язання - - - 

    

    

Чиста вiдстрочена податкова позицiя 13,538 422 13,960 

? 

23 Податок на прибуток (продовження) 

Сума податку на оподатковуваний прибуток Компанiї, розрахована вiдповiдно до вимог 

податкового законодавства України, вiдрiзняється вiд теоретичної суми, розрахованої шляхом 

множення суми прибутку до оподаткування, вiдображеної у звiтi про фiнансовi результати, на 

вiдповiдну ставку податку.  

Звiрка мiж очiкуваними та фактичними податковими витратами подано у таблицi нижче:  

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Прибуток до оподаткування  284,330 78,831 

   

Теоретична сума податку на прибуток за встановленою законом ставкою податку 18% (2018 

рiк: 18%) 51,179 14,190 

   

Податковий ефект:   

Витрати, що не включаються до валових витрат 331 547 

Неоподатковуванi доходи - (169) 



Змiна в резервi податкового активу (13) 1 

   

Витрати з податку на прибуток 51,497 14,569 

 

24 Умовнi та iншi зобов'язання 

Податкове законодавство. Податкове та митне законодавство України може тлумачитися 

по-рiзному й часто змiнюється. Податковi органи можуть перевiряти податковi питання у 

фiнансових перiодах протягом трьох календарних рокiв пiсля їх закiнчення. За певних 

обставин перевiрка може стосуватися довших перiодiв.  

Трансфертне цiноутворення. У 2019 роцi в українських правилах трансфертного 

цiноутворення не вiдбулося суттєвих змiн порiвняно з 2017 та 2018 роками. Вiдповiдно до 

норм податкового законодавства, запроваджених у 2017 роцi, збiльшено вартiснi критерiї для 

визнання операцiй контрольованими. Так, операцiї вважаються контрольованими для цiлей 

трансфертного цiноутворення, якщо обсяг усiх операцiй з одним i тим же контрагентом 

перевищує 10 мiльйонiв гривень, за вирахуванням непрямих податкiв за умови, що загальна 

сума рiчного доходу платника податкiв перевищує 150 мiльйонiв гривень, за вирахуванням 

непрямих податкiв.  

Кiнцевий термiн подання звiту про контрольованi операцiї - 1 жовтня року, що настає за 

звiтним. Змiнами до Податкового кодексу України, якi вступили в силу з 1 сiчня 2018 року, 

збiльшено термiн для пiдготовки документацiї з трансфертного цiноутворення. Отже, 

податковi органи мають право вимагати вiд суб'єктiв господарювання надавати документацiю 

з трансфертного цiноутворення для обгрунтування проведення вiдповiдних операцiй за 

правилом "витягнутої руки" починаючи з 1 жовтня року, що настає за календарним роком, в 

якому такi контрольованi операцiї було здiйснено. 

Керiвництво вважає, що цiнова полiтика Компанiї грунтується на загальних умовах, оскiльки 

воно запровадило процедури внутрiшнього контролю для забезпечення вiдповiдностi вимогам 

законодавства щодо трансфертного цiноутворення. 

Враховуючи, що практика впровадження нових правил трансфертного цiноутворення в 

Українi ще не встановлена, вплив оскаржень з боку вiдповiдних органiв щодо трансфертного 

цiноутворення Компанiї не може бути надiйно оцiнений. 

Питання, пов'язанi з охороною довкiлля - Система заходiв iз дотримання природоохоронного 

законодавства в Українi знаходиться на етапi розвитку, i позицiя органiв влади щодо його 

виконання постiйно переглядається. Компанiя перiодично оцiнює свої зобов'язання згiдно з 

природоохоронним законодавством. У випадку виникнення зобов'язань, вони визнаються у 

фiнансовiй звiтностi у тому перiодi, в якому вони виникли. Потенцiйнi зобов'язання,  якi 

можуть виникнути внаслiдок змiни чинних норм та законодавства, а також судових процесiв, 

не пiддаються оцiнцi, проте можуть мати суттєвий вплив. Керiвництво вважає, що суттєвих 

зобов'язань внаслiдок забруднення навколишнього середовища не iснує. 

Гарантiї за банкiвськими кредитами - станом на 1 сiчня 2018 та 31 грудня 2018 року Компанiя 

виступала поручителем за банкiвським кредитом, що отримала пов'язана сторона ПрАТ 

"Iндустрiальнi та Дистрибуцiйнi Системи" (компанiя пiд спiльним контролем). Станом на 31 

грудня 2018 року максимальна сума поруки складала 32,094 тисяч гривень (1 сiчня 2018 року: 

101,687 тисячi гривень). Кредит був погашений протягом 2019 року у повному обсязi.  

Також, Компанiя виступала поручителем за кредитною лiнiєю ПрАТ "Iндустрiальнi та 

Дистрибуцiйнi Системи" станом на 31 грудня 2018 року. Зважаючи на те, що станом на 31 

грудня 2018 року пов'язана сторона не використовувала кошти за кредитною лiнiєю, то 

загальна сума потенцiйних зобов'язань за договором поруки теж дорiвнювала нулю. 

? 
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Зобов'язання по капiтальних витратах    зобов'язання Компанiї по капiтальних витратах на 

придбання основних засобiв становили 367,007 тисяч гривень станом на 31 грудня 2019 року 



та 2,900 тисяч гривень станом на 31 грудня 2018 року. Компанiя не мала зобов'язань по 

капiтальних витратах на придбання основних засобiв станом на 1 сiчня 2018.  

Юридичнi питання   У ходi звичайної господарської дiяльностi Компанiя виступає стороною 

судових позовiв та претензiй. Керiвництво Компанiї вважає, що остаточна сума зобов'язання, 

що може виникнути внаслiдок таких  судових позовiв та претензiй, не матиме суттєвого 

впливу на фiнансовий стан або результати майбутньої дiяльностi Компанiї. 

 

25 Управлiння фiнансовими ризиками 

Функцiя управлiння ризиками у Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, а також 

операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики складаються з ринкового ризику (який 

включає валютний ризик, ризик справедливої вартостi процентної ставки та цiновий ризик), 

кредитного ризику та ризику лiквiдностi. Основними цiлями управлiння фiнансовими 

ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися. 

Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має на метi забезпечення належного 

функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики, що спрямованi на мiнiмiзацiю цих ризикiв.  

Кредитний ризик. Компанiя наражається на кредитний ризик, який виникає тодi, коли iнша 

сторона договору виявиться неспроможною повнiстю виконати свої зобов'язання при настаннi 

термiну їх погашення. Кредитний ризик виникає в результатi продажу Компанiєю продукцiї на 

кредитних умовах та iнших операцiй з контрагентами, внаслiдок яких виникають фiнансовi 

активи. 

Максимальна сума, що наражається на кредитний ризик становить 137,855 тисяч гривень 

станом на 31 грудня 2019 (63,783 тисячi гривень станом на 31 грудня 2018 та 158,386 тисяч 

гривень станом на 1 сiчня 2018 вiдповiдно), що являє собою балансову вартiсть фiнансових 

активiв - дебiторської заборгованостi, грошових коштiв та iнших поточних фiнансових 

активiв, що вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан, та детально розкритi в Примiтках 10 та 

11, а також номiнальну суму потенцiйних зобов'язань за банкiвською порукою, що 

розкривається у Примiтцi 24. 

Компанiя управляє кредитним ризиком спiльно з материнською компанiєю оскiльки усi 

клiєнти, що мають дебiторську заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками є компанiями пiд 

спiльним контролем материнської компанiї. Для компанiй пiд спiльним контролем 

материнська компанiя в змозi забезпечити виконання зобов'язань мiж ними, тому керiвництво 

вважає, що ризик дефолту по таким iнструментам дорiвнює нулю. 

Компанiя реалiзує готову продукцiю компанiям-третiм сторонам на умовах передоплати або за 

акредитивом. Керiвництво Компанiї аналiзує непогашену дебiторську заборгованiсть за 

товари, роботи, послуги за строками погашення та у подальшому контролює простроченi 

залишки. 

Концентрацiя кредитного ризику. У Компанiї є окремi клiєнти, залишки дебiторської 

заборгованостi яких окремо складали 10% або бiльше дебiторської заборгованостi за 

основною дiяльнiстю та iншої дебiторської заборгованостi Компанiї. Станом на 31 грудня 

2019 року Компанiя мала двох контрагентiв (на 31 грудня 2018 року - одного контрагента; на 1 

сiчня 2018 року - не мала дебiторської заборгованостi перед третiми сторонами) iз загальною 

сукупною заборгованiстю 1,222 тисяч гривень (на 31 грудня 2018 року - 153 тисячi гривень; на 

1 сiчня 2018 року - не мала дебiторської заборгованостi перед третiми сторонами) або 56% вiд 

загальної суми дебiторської заборгованостi та iншої дебiторської заборгованостi (на 31 грудня 

2018 року - 40%; на 1 сiчня 2018 р. - 0%). 

Станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року грошовi кошти та їх 

еквiваленти Компанiї розмiщенi переважно у двох банках. 

Ринковий ризик. Компанiя наражається на ринковi ризики. Ринковi ризики пов'язанi з 

вiдкритими позицiями за (а) iноземними валютами, (б) процентними активами i 

зобов'язаннями та (в) iнвестицiями в iнструменти капiталу, якi великою мiрою залежать вiд 

загальних та специфiчних ринкових змiн. Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що 



може бути прийнятий Компанiєю, та щоденно контролює їх дотримання. Проте застосування 

такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв у випадку бiльш 

суттєвих ринкових змiн. 

Показана далi чутливiсть до ринкових ризикiв основана на змiнi одного фактору при 

незмiнностi решти факторiв. На практицi таке трапляється дуже рiдко, i змiни деяких факторiв 

можуть бути взаємопов'язанi - наприклад, змiни процентних ставок та змiни курсiв обмiну. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик того, що фiнансовi результати Компанiї зазнають 

негативного впливу змiн курсiв обмiну, на якi наражається Компанiя. Компанiя проводить 

деякi операцiї, деномiнованi в iноземних валютах. Компанiя не застосовує похiднi фiнансовi 

iнструменти для управлiння валютним ризиком, водночас, керiвництво Компанiї намагається 

мiнiмiзувати цей ризик шляхом управлiння монетарними активами та зобов'язаннями в 

iноземнiй валютi на одному (бiльш-менш стабiльному) рiвнi.  

? 
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У поданiй нижче таблицi наведено концентрацiю валютного ризику Компанiї станом на кiнець 

звiтних перiодiв: 

 Долар США Євро 

 31/12/2019 31/12/2018 1/1/2018 31/12/2019 31/12/2018 1/1/2018 

Активи       

Грошовi кошти та їх  

еквiваленти 29,384   16,355    6,088 18,802      5,637 1,666 

       

Всього активiв 29,384 16,355 6,088 18,802 5,637 1,666 

       

Зобов'язання       

Поточна кредиторська заборгованiсть 

за товари, роботи, послуги та основнi засоби (14,267) (15,594) (34,646)

 (26,873) (9,331) (34,405) 

Банкiвськi кредити - - - (116,545) - - 

Зобов'язання з оренди (3,799) (626) (1,000) - (92) (300) 

       

Всього зобов'язань (18,066) (16,220) (35,646) (143,418) (9,423) (34,705) 

       

Чиста позицiя11,318 135 (29,558) (124,616) (3,786) (33,039) 

Аналiз вище включає лише монетарнi активи та зобов'язання. На думку керiвництва, 

iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не призведуть до виникнення 

суттєвого валютного ризику.  

Нижче в таблицi показано змiну прибутку чи збитку та капiталу внаслiдок обгрунтовано 

можливих змiн курсiв обмiну валют по вiдношенню до функцiональної валюти Компанiї, що 

використовувались на кiнець звiтного перiоду, при незмiнностi всiх iнших змiнних 

характеристик: 

У тисячах гривень На 31 грудня 2019 р. На 31 грудня 2018 р. На 1 сiчня 2018 р. 

    

Змiцнення євро на 25%  (31,154) (947) (8,260) 

Послаблення євро на 25%  31,154 947 8,260 

    

Змiцнення долара США на 25%  2,829 34 (7,389) 

Послаблення долара США на 25%  (2,829) (34) 7,389 

    

Ризик процентної ставки. Оскiльки Компанiя зазвичай не має значних процентних активiв та 

зобов'язань, доходи, витрати та грошовi потоки Компанiї вiд основної дiяльностi переважно не 



залежать вiд змiн ринкових процентних ставок. Ризик змiни процентної ставки, на який 

наражається Компанiя, пов'язаний з довгостроковими та короткостроковими позиковими 

коштами. Позиковi кошти, залученi за перемiнними процентними ставками, призводять до 

ризику процентної ставки. Позиковi кошти, виданi за фiксованими процентними ставками, 

призводять до ризику справедливої вартостi процентної ставки. 

У випадку зростання вiдсоткової ставки на 1%, Компанiя зазнає збитку в 1,165 тисяч гривень 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019. Станом на 31 грудня 2018 та 1 сiчня 2018 року Компанiя 

не мала позикових коштiв, через якi би наражалася на ризик процентної ставки. Аналiз 

чутливостi застосовувався до позик, виходячи з припущень, що сума зобов'язань, непогашених 

на звiтну дату, була непогашеною за весь рiк. 

Обмеження аналiзу чутливостi. Наведена вище сума збитку демонструє ефект змiни 

ключового припущення, тодi як iншi припущення залишаються незмiнними. Насправдi iснує 

кореляцiя мiж припущеннями та iншими факторами. 

Слiд також зазначити, що цi чутливостi є нелiнiйними, i бiльший чи менший вплив не повинен 

бути iнтерпольованим чи екстрапольованим на основi цих результатiв. Аналiз чутливостi не 

враховує, що Компанiя активно керує своїми активами та пасивами. 

Крiм того, фiнансовий стан Компанiї може змiнюватись в той момент, коли вiдбувається 

будь-який фактичний рух на ринку. 

Iншi обмеження у вищезазначеному аналiзi чутливостi включають використання гiпотетичних 

рухiв на ринку для демонстрацiї потенцiйного ризику, який лише представляє погляд Компанiї 

на можливi короткостроковi змiни на ринку, якi неможливо передбачити з певною 

визначенiстю. 

Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами 

при виконаннi зобов'язань, пов'язаних з фiнансовими зобов'язаннями. Компанiя щодня 

стикається з цим ризиком у зв'язку з вимогами щодо використання її вiльних грошових 

коштiв. Керiвництво Компанiї щомiсяця здiйснює монiторинг прогнозiв грошових потокiв 

Компанiї. 

? 
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Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2019 

року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки 2 - 5 рокiв Понад 5 рокiв

 Всього 

       

Зобов'язання       

Довгостроковi банкiвськi кредити 982 13,348 26,245 75,325 12,056 127,956 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 56,480 - - -

 - 56,480 

Зобов'язання з оренди 641 453 2,723 - - 3,817 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 3,686 - - -

 - 3,686 

Iншi поточнi зобов'язання 22 - - - - 22 

Всього майбутнiх платежiв 61,811 13,801 28,968 75,325 12,056 191,961 

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 31 грудня 2018 

року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки Всього 

     

Зобов'язання     

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 31,487 - -

 31,487 

Зобов'язання з оренди 333 238 238 809 



Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 52,181 - -

 52,181 

Iншi поточнi зобов'язання 35 - - 35 

Потенцiйнi зобов'язання за банкiвською порукою 32,094 - - 32,094 

Всього майбутнiх платежiв 116,130 238 238 116,606 

Далi подано аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення станом на 1 сiчня 2018 

року: 

У тисячах гривень До 6 мiсяцiв 6 - 12 мiсяцiв 1 - 2 роки Всього 

     

Зобов'язання     

Iншi довгостроковi зобов'язання - 20,005 - 20,005 

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 74,257 - -

 74,257 

Зобов'язання з оренди 356 356 809 1,521 

Поточна кредиторська заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв 50,881 - -

 50,881 

Iншi поточнi зобов'язання 11 - - 11 

Потенцiйнi зобов'язання за банкiвською порукою 101,687 - - 101,687 

Всього майбутнiх платежiв 227,192 20,361 809 248,362 

 

26 Управлiння капiталом 

Мета Компанiї при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi подальшої роботи Компанi ї як 

безперервно дiючого пiдприємства, щоб приносити прибуток учасникам та вигоди iншим 

зацiкавленим сторонам, а також пiдтримувати оптимальну структуру капiталу для зменшення 

його вартостi. 

Для пiдтримування або коригування структури капiталу Компанiя може коригувати суму 

дивiдендiв, що виплачуються учасникам. На думку керiвництва, загальна сума капiталу, 

управлiння яким здiйснює Компанiя, дорiвнює сумi власного капiталу, показаного у звiтi про 

фiнансовий стан. 

Станом на 31 грудня 2019 року сума капiталу, управлiння яким здiйснює Компанiя, складала 

636,139 тисяч гривень (31 грудня 2018 року - 403,306 тисяч гривень; 1 сiчня 2018 року - 

339,044 тисяч гривень). 

 

? 

27 Розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть 

Станом на 31 грудня 2019 року,  1 сiчня 2019 року та  1 сiчня 2018 року балансова вартiсть 

фiнансових iнструментiв Компанiї приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi.  

Оцiнки справедливої вартостi аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

наступним чином: (i) перший рiвень - це оцiнки за цiнами котирування (без застосування 

коригувань) на активних ринках для iдентичних активiв та зобов'язань; (ii) другий рiвень - це 

технiки оцiнки з усiма суттєвими параметрами, наявними для спостереження за активами та 

зобов'язаннями, безпосереднiм чином (тобто цiни), або опосередковано (тобто визначенi на 

основi цiн), та (iii) третiй рiвень - це оцiнки, якi не базуються винятково на наявних на ринку 

даних (тобто оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за якими вiдсутнi ринковi 

спостереження). При класифiкацiї фiнансових iнструментiв iз використанням iєрархiї 

справедливої вартостi керiвництво застосовує професiйнi судження.  

Якщо у ходi оцiнки справедливої вартостi використовуються данi з вiдкритих ринкiв, що 

вимагають значних коригувань, ця оцiнка вiдповiдає оцiнцi за Рiвнем 3. Значущiсть даних, 

використаних у процесi оцiнки, визначається у порiвняннi з усiєю оцiненою сумою 

справедливої вартостi.   

Справедлива вартiсть усiх фiнансових iнструментiв, представлених у звiтi про фiнансовий 



стан Компанiї станом на 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2018 року та 1 сiчня 2018 року, 

приблизно дорiвнює їхнiй балансовiй вартостi на цi дати, а її оцiнка базується на грошових 

потоках дисконтованих по ставках, визначених в рамках Рiвня 3 iєрархiї справедливої 

вартостi, за винятком грошових коштiв, для яких були використанi ставки Рiвня 1.  

 

28 Розрахунки та операцiї з пов'язаними сторонами 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами, а саме з компанiями пiд спiльним контролем, 

були такими: 

 У тисячах гривень 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2018 р. 1 сiчня 2018 р. 

    

Дебiторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками  86,629 7,902 47,433 

Поточна кредиторська заборгованiсть за внутрiшнiми розрахунками  (3,686 (52,181)

 (50,881) 

Поворотна фiнансова допомога - - (18,405) 

    

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю перед пов'язаними сторонами є 

безпроцентною та пiдлягає погашенню через два мiсяцi пiсля дати закупiвлi.  

Статтi доходiв та витрат по операцiях з пов'язаними сторонами за 2019 та 2018 роки були 

такими: 

У тисячах гривень 2019 рiк 2018 рiк 

   

Виручка 1,496,184 1,184,351 

Собiвартiсть (2,650) (3,679) 

Iншi операцiйнi доходи 19,818 14,609 

Адмiнiстративнi витрати (213) (181) 

Витрати на збут (3,566) (2,092) 

Iншi операцiйнi витрати (17,328) (13,630) 

Iншi доходи 645 - 

Фiнансовi витрати - (1,600) 

   

Винагорода ключового управлiнського персоналу. Винагорода, що виплачується ключовому 

управлiнському персоналу за його послуги на посадах виконавчого керiвництва на умовах 

повної зайнятостi, складається iз заробiтної плати за договором та премiй у сумi 6,094 тисяч 

гривень (2018 рiк - 4,971 тисяч гривень).  

? 

29 Подiї пiсля закiнчення звiтного перiоду 

У травнi 2020 року Компанiя отримала довгостроковий банкiвський кредит на суму 2,650 

тисяч євро для фiнансування придбання виробничого обладнання. Вiдсоткова ставка за 

кредитом становить EURIBOR+2,35%. Кредит має бути погашений у травнi 2025 року. 

Наприкiнцi 2019 року з Китаю вперше з'явились новини про COVID-19 (коронавiрус). У першi 

кiлька мiсяцiв 2020 року вiрус поширився по всьому свiту, викликаючи дестабiлiзацiю бiзнесу 

та економiчної дiяльностi. У березнi 2020 року Всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я визнала 

коронавiрус пандемiєю. Поширення вiрусу мало iстотний негативний вплив на економiчну 

активнiсть у свiтi, включаючи спад на ринках капiталу та рiзке зменшення цiн на 

товарно-сировиннi ресурси.  

У березнi Уряд України запровадив ряд обмежувальних заходiв з метою попередження вiрусу 

у країнi. Зокрема, були введенi обмеження на роботу громадського транспорту (включаючи 

мiжмiський), авiасполучення мiж окремими країнами, роботу державних установ та масовi 

заходи. Уряд рекомендував пiдприємствам перевести своїх спiвробiтникiв на режим 

вiддаленої роботи з дому. Крiм того, 17 березня Верховна Рада України прийняла новi закони , 

спрямованi на пом'якшення впливу нового коронавiрусу. Їх нормами передбачене 



призупинення дiї окремих податкових вимог заради фiнансової пiдтримки пiдприємств, 

працiвникiв та пенсiонерiв, якi постраждали вiд уповiльнення економiки. Серед iнших змiн, 

Закон передбачає звiльнення вiд штрафних санкцiй за порушення податкового законодавства у 

перiод з 1 березня по 31 травня. Законом також забороняються податковi перевiрки 

пiдприємств на цей перiод.  

Компанiя розглядає це поширення коронавiрусної iнфекцiї як некоригуючу подiю пiсля дати 

балансу.  Оскiльки ситуацiя нестабiльна i швидко змiнюється, керiвництво не вважає 

практично доцiльним надавати у звiтностi кiлькiсну оцiнку потенцiйного впливу цього 

поширення коронавiрусної iнфекцiї на Компанiю. Керiвництво Компанiї не очiкує суттєвого 

прямого негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї внаслiдок спалаху. Водночас, 

обмежувальнi заходи, застосованi Урядом України, iз високою ймовiрнiстю негативно 

вплинуть на економiку України в цiлому, тому можуть мати непрямий вплив на Компанiю. 

Ситуацiя продовжує змiнюватися, i її наслiдки наразi у значнiй мiрi є фактором 

невизначеностi. Керiвництво продовжить ретельно вiдстежувати потенцiйний вплив цiєї 

ситуацiї та вживатиме усiх можливих заходiв для пом'якшення будь-яких можливих 

негативних наслiдкiв. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ " МЗМВ "Оскар", заявляє, що наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, 

пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно  iз 

Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить 

достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, 

прибутки та збитки емiтента,а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та 

об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi, разом з 

описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй 

дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - генеральний директор Баган Юрiй Миколайович 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

22.11.2019 26.11.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


