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Примітки до фінансової звітності Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» (надалі - Товариство) за рік, 

що закінчився 31 грудня 2020року 

1. Інформація про Товариство з обмеженою відповідальністю «Територіальне 

міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» ( надалі – Товариство): 

          Товариство було створене згідно протоколу загальних зборів засновників № 4 від 20.12.1994 
року; 

код за ЄДРПОУ – 16307284,  дата державної реєстрації – 26 січня 1995 року; 

дата та номер запису в єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців - № 1 068 120 0000 001431  від 7 жовтня 2004 року; 

               Місцезнаходження та юридична адреса - 03191, м. Київ, вул. Маршала Конєва, б. 8, каб. 71;         

          Види діяльності за КВЕД-2010: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного чи 
орендованого нерухомого майна 

41.10 Організація будівництва будівель 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, 

надання послуг технічного консультування в цих сферах 
               Ліцензії - Ліцензія Міністерства регіонального розвитку та будівництва України на 

господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури Серія АЕ № 640622 

від 8 червня 2015 р. строк дії з 8 червня 2015 р. по 8 червня 2020 р. 
          

          Середня кількість працівників Товариство з обмеженою відповідальністю "Територіальне 

міжгосподарче об'єднання «ЛІКО-ХОЛДІНГ» у 2020 році становила 30чоловік. 

 

2. Облікова політика 

         Керівництвом Товариства було затверджено дату переходу на МСФЗ 01.01.2019 р. 

Фінансова звітність відповідно до МСФЗ вперше складалась за результатами 2019 звітного року. 

 

Основа складання 
         На виконання вимог ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», фінансова звітність Товариства станом на 31.12.2020 р., була складена 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та тлумачення до них, 

затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку уключаючи всі раніше 

прийняті діючі МСФЗ, які опубліковані на офіційному сайті Міністерства фінансів України. 
         Представлена фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є 

організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

         Національною валютою України є гривня. Гривня є також валютою обліку Товариства і 
валютою подання цієї фінансової звітності. Усі фінансові дані подані у гривнях, округлених до 

тисяч. 

 

Використання оцінок 
       Складання фінансової звітності вимагає використання оцінок і припущень, що впливають на 

суми, зазначені у фінансовій звітності та примітках до неї. Припущення та оцінки відносяться в 

основному до визначення термінів експлуатації основних засобів, оцінки запасів, визнання та 
оцінки забезпечень, погашення майбутніх економічних вигід, визначення ефективної відсоткової 

ставки. Ці оцінки базуються на інформації, яка була відома на момент складання фінансової 

звітності. Вони визначаються на основі найбільш вірогідного сценарію майбутнього розвитку 
бізнесу Товариства (включаючи бізнес-середовище). Оцінки і умови, які лежать в основі їх 

очікування, регулярно переглядаються. Фактичний вплив цих припущень може відрізнятися від 

його оцінки на час складання фінансової звітності, якщо бізнес-умови розвиваються не так, як 
очікувало Керівництво Товариства. Як тільки стає відома нова інформація, яка впливає на оцінки, 

різниці відображаються в Звіті про комплексні прибутки та збитки і змінюються припущення. 

 



Операції в іноземній валюті  
          Це операція, яка визначається (чи потребує розрахунків) в іноземній валюті, включаючи 

операції, що виникають, коли Товариство: 
а) купує або продає товари чи послуги, ціна на які визначена в іноземній валюті; 

б) позичає або надає у борг кошти, якщо суми, які підлягають сплаті або отриманню, визначені в 

іноземній валюті, або 
в) іншим чином купує або ліквідує активи або бере на себе зобов'язання, визначені в іноземній 

валюті, чи погашає їх. 

 

Визнання монетарних та немонетарних статей 

            Основною характеристикою монетарної статті є право отримувати (або зобов'язання 

надати) фіксовану або визначену кількість одиниць валюти. Наприклад, кошти в іноземній валюті 

на банківських рахунках, погашення грошовими коштами заборгованості в іноземній валюті за 
раніше поставлений товар (виконані роботи, отримані послуги), сплата зобов’язань по 

запозиченням (кредитам) в іноземній валюті. 

          По немонетарним статтям відсутнє право отримувати (або зобов'язання надати) фіксовану 
кількість або кількість одиниць валюти, яку можна визначити. Наприклад, суми, сплачені авансом 

за товари та послуги; нематеріальні активи; запаси; основні засоби та забезпечення, розрахунки за 

якими здійснюють шляхом надання немонетарного активу. 

 

Класифікація курсових різниць  

Товариство виділяє наступні види курсових різниць: 

 пов'язані з інвестиційною діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 

переоцінці монетарних статей щодо інвестиційної діяльності; 

 пов'язані з операційною діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 
переоцінці монетарних статей щодо операційної діяльності; 

 пов'язані з фінансовою діяльністю - курсові різниці, що виникають при погашенні / 

переоцінці монетарних статей щодо фінансової діяльності; 

 пов'язані з перерахунком грошових коштів у валюті - курсові різниці, що виникають при 

конвертації залишків грошових коштів, виражених в іноземній валюті, в функціональну валюту; 

 курсові різниці, що виникають в результаті перерахунку фінансової звітності з 
функціональної валюти у валюту подання. 

 

Облік операцій в іноземній валюті та відображення курсових різниць у фінансовій звітності 

             Всі операції в іноземній валюті враховуються у функціональній валюті за поточним 
валютним курсом на дату здійснення операції. Господарські операції, проведені в іноземній 

валюті при первинному визнанні відображаються у функціональній валюті за поточним курсом на 

дату здійснення операції. 
         На дату складання фінансової звітності згідно з МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» всі 

монетарні статті, що враховуються в іноземній валюті, перераховуються та відображаються у звіті 

про фінансовий стан за поточним курсом на дату складання звітності.  
       Курсові різниці, що виникають на дату фінансової звітності щодо поточних активів і 

зобов’язань визнаються у складі інших операційних доходів (витрат), щодо необоротних активів – 

у складі інших доходів (витрат), щодо довгострокових зобов’язань – у складі фінансових доходів 

(витрат), або у складі іншого сукупного доходу, якщо прибуток або збиток від статті, що 
викликала появу курсових різниць, визнається у складі іншого сукупного доходу.  

      Всі курсові різниці подаються у фінансовій звітності на нетто-основі та розкриваються у 

примітках до річної фінансової звітності у разі їх суттєвості.  

 

Нематеріальні активи 

Загальна інформація 

      Метою даного розділу Облікової політики є визначення основних критеріїв визнання і методів 
обліку нематеріальних активів, а також методи оцінки їх балансової вартості. Визнання, оцінка, 

подання та розкриття нематеріальних активів здійснюється відповідно до вимог МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 



Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 

ідентифікований  

Розробка – це застосування даних наукового дослідження чи іншого знання для планування чи 
проектування виробництва нових або суттєво вдосконалених матеріалів, механізмів, товарів, 

технологій, систем або послуг до початку їхнього серійного виробництва або використання  

Дослідження – це оригінальні та заплановані дослідження, здійснюванні для отримання і 
розуміння нових наукових або технічних знань  

Активи у стадії створення - це капітальні інвестиції у придбання, створення і модернізацію 

нематеріальних активів, введення яких в експлуатацію на дату звітності не відбулося.   
      Положення цього розділу не розповсюджуються на визнання та оцінку гудвілу та відстрочених 

податкових активів.  

 

Класифікація  
     Для цілей формування фінансової звітності виділяються наступні групи нематеріальних 

активів: 

 Права користування природними ресурсами: права користування надрами, водними джерелами, 

повітрям (в тому числі права на промислові викиди) іншими ресурсами природного середовища, геологічною та 
іншою інформацією про природне середовище; 

 Права користування майном: право постійного користування земельною ділянкою, право користування 

будівлею тощо; 

 Права на об'єкти промислової власності: право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо; 

 Програмне забезпечення і ліцензії на комп’ютерні програми; 

 Інші нематеріальні активи: об’єкти, що підлягають визначенню нематеріального активу і не увійшли до 

жодної з наведених вище груп. 

 

Визнання та оцінка 

          Одиницею обліку є окремий об’єкт (найменування) нематеріальних активів. 

Товариство визнає об’єкт як нематеріальний актив, якщо він відповідає: 

 визначенню нематеріального активу 

 критеріям визнання: 

 існує ймовірність того, що Товариство отримає пов'язані з цим активом майбутні 
економічні вигоди; і 

 собівартість даного активу може бути достовірно оцінена. 

           Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю придбання. Всі нематеріальні 

активи, придбані, отримані або створені, але не готові надавати економічні вигоди, 
відображаються у склад активів у стадії створення. Після готовності до використання 

нематеріальні активи відображаються на рахунку нематеріальних активів. 

           Видатки, які капіталізуються у первісній вартості активу включають: 

 ціну його придбання, після вирахування торгівельних та інших знижок;  

 ввізне мито; 

 невідшкодовувані податки; 

 витрати на виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працівникам»), які 
виникають безпосередньо від приведення активу до робочого стану;  

 гонорари спеціалістам, виплачені безпосередньо в результаті приведення активу до 

робочого стану; та 

 витрати на перевірку відповідного функціонування такого активу.  

            У разі коли нематеріальні активи придбані в обмін на немонетарні активи, або на 

комбінацію монетарних і немонетарних активів, їх собівартість оцінюється за справедливою 
вартістю, за винятком випадків, коли операція обміну не має комерційного змісту, або 

справедлива вартість і отриманого, і відданого активу неможливо достовірно оцінити. Якщо 

придбаний актив оцінюється не за справедливою вартістю, його собівартість визначається за 
балансовою вартістю переданого активу.  

           При визначенні собівартості нематеріального активу, створеного Товариством, всі витрати, 

понесені при його створенні, розподіляються на: 

 витрати стадії дослідження; 
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 витрати стадії розробки. 

До дослідницької діяльності відноситься: 

 діяльність, спрямована на отримання нових знань; 

 пошук, оцінка та остаточний відбір результатів дослідження або інших знань; 

 пошук альтернативних матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг;  

 формулювання, проектування, оцінка та остаточний відбір можливих альтернатив для 

нових або вдосконалених матеріалів, пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг.  

              На стадії досліджень витрати по створенню нематеріального активу завжди визнаються 
Товариством витратами в періоді їх виникнення і не відносяться на вартість нематеріального 

активу.  

           Етап досліджень, що виконуються для власних потреб, включає: аналіз ринку, виготовлення 
макетів, проведення випробувань, оформлення технічного звіту тощо. Етап досліджень, що 

виконуються для власних потреб, завершується розробкою техніко-економічного обґрунтування, 

технічного завдання і планової документації.  
          Операції на стадії розробки включають: 

 проектування, конструювання та випробовування дослідних зразків і моделей;  

 проектування інструментів, шаблонів, форм і штампів; 

 проектування, конструювання та експлуатацію дослідної установки; 

 проектування, конструювання та випробовування нових або вдосконалених матеріалів, 

пристроїв, продуктів, процесів, систем або послуг. 

           Видатки на розробки до прийняття рішення щодо технічної здійсненності і комерційної 

доцільності проекту у стадії розробок, аналогічно витратам на дослідження, визнаються витратами 
того періоду, в якому вони були понесені та подаються у звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших витрат. 

            Витрати, понесені на стадії розробки, капіталізуються і визнаються елементами вартості 
нематеріального активу тільки тоді, коли Товариство може продемонструвати наявність всіх 

наведених нижче умов: 

 технічну та економічну здійсненність створення нематеріального активу так, щоб він був 

доступний для використання або продажу; 

 свій намір створити нематеріальний актив і використовувати або продати його; 

 свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив; 

 те, як нематеріальний актив генеруватиме ймовірні економічні вигоди, наприклад, 
наявність ринку для результатів нематеріального активу або для самого нематеріального активу, 

або, якщо передбачається його внутрішнє використання, корисність такого нематеріального 

активу; 

 доступність достатніх технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки і 

для використання або продажу нематеріального активу; 

 здатність надійно оцінити витрати, пов'язані з нематеріальним активом в ході його 
розробки. 

        Вартість нематеріального активу, створеного Товариством, включає всі витрати на створення, 

виробництво і підготовку активу до використання за призначенням, в тому числі: 

 витрати на матеріали і послуги, використані при створенні нематеріального активу; 

 витрати на оплату праці персоналу, безпосередньо задіяного в створенні нематеріального 
активу; 

 будь-які витрати, що мають безпосереднє відношення до нематеріального активу, такі як 

мито за реєстрацію юридичного права і амортизація патентів і ліцензій, які використовуються для 

створення нематеріального активу. 
            Статті, зазначені нижче, не є елементами вартості нематеріального активу, створеного 

Товариством: 

 витрати на збут, адміністративні та інші загальні накладні витрати, якщо тільки ці витрати 

не мають безпосереднього відношення до підготовки активу до використання;  

 витрати на навчання персоналу в зв'язку з передбачуваною експлуатацією активу. 

             Після прийняття рішення щодо технічної здійсненності і комерційної доцільності, витрати 
на розробки, що здійснюються для власних потреб, капіталізуються і подаються у звіті про 

фінансовий стан в складі активів у стадії створення. Капіталізовані видатки на розробки у складі 



активів у стадії створення на кожну проміжну та звітну дати оцінюються відповідно до вимог 

МСБО 38 «Нематеріальні активи» щодо собівартості нематеріальних активів. 

            Капіталізовані видатки на розробки у складі активів у стадії створення на кожну проміжну 
та звітну дати аналізуються на предмет знецінення відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення 

корисності активів». У разі виявлення ознак знецінення, сума знецінення подається у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших витрат. Відповідно, сума відновлення 
корисності у разі зникнення ознак знецінення подається у звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших доходів. 

             На дату відповідності критеріям визнання нематеріальним активом капіталізовані видатки 
на розробки рекласифікуються до складу нематеріальних активів за найменшою вартістю: 

собівартістю або сумою очікуваного відшкодування. Якщо собівартість капіталізованих видатків 

на розробки перевищує суму очікуваного відшкодування, то таке перевищення визнається 

витратами того періоду, в якому здійснено рекласифікацію, та подається у звіті про прибутки і 
збитки та інший сукупний дохід у складі інших витрат. 

           Видатки на випробування – видатки, які понесені Товариством для випробування об’єктів 

досліджень і розробок. Такі видатки визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого 
вони були понесені, та незалежно від результату випробування відображаються у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших операційних витрат. 

Якщо результат розробки не відповідає очікуванням, сума капіталізованих видатків визнається 

витратами того звітного періоду, в якому відбулись зміни в оцінках технічної здійсненності і 
комерційної доцільності, та відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

у складі інших витрат. 

           Подальші витрати, пов'язані з нематеріальним активом, понесені після його покупки або 
створення, визнаються Товариством в якості витрат в періоді їх виникнення, за винятком тих 

випадків, коли: 

 ці витрати збільшують майбутні економічні вигоди від використання нематеріального 

активу;  

 ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 
             При дотриманні зазначених вище умов наступні витрати, пов'язані з нематеріальним 

активом, включаються у вартість відповідного нематеріального активу. 

              Товариство оцінює стадію створення нематеріального активу та приймає рішення щодо 

технічної здійсненності і комерційної доцільності такого створення, приймає рішення про 
готовність створеного об’єкта нематеріальних активів до використання, на кожну проміжну та 

звітну дати аналізує активи у стадії створення на предмет знецінення, визначає можливість 

капіталізації подальших витрат на нематеріальні активи. 
         Видатки на дослідження і розробки, що виконуються на замовлення клієнтів накопичуються 

у складі незавершеного виробництва відповідно до вимог МСБО 2 «Запаси» і подаються у звіті 

про фінансовий стан в складі оборотних активів (запасів).  
          Завершені роботи з досліджень і розробок, які можуть бути передані клієнту, 

рекласифікуються до готової продукції, яка відображається у звіті про фінансовий стан в складі 

оборотних активів (запасів).  

        При придбанні програм разом із обладнанням, на якому вони встановлені, без виділення 
вартості програмного продукту або якщо програмне забезпечення використовується виключно з 

цим обладнанням і не може бути відокремлене, вартість таких програм включається до вартості 

обладнання. 

 

Подальша оцінка нематеріальних активів 

      Після первісного визнання в якості активу, нематеріальні активи обліковуються за 

собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

 

Амортизація нематеріальних активів 

     Нематеріальний актив розглядається як такий, що має необмежений термін корисної служби, 
якщо аналіз всіх відповідних факторів вказує на відсутність передбачуваної межі у періоді, 

протягом якого, як очікується, даний актив буде генерувати чисті надходження грошових коштів в 

Товариство. Для всіх інших об’єктів нематеріальних активів Товариство визначає термін їх 
корисного використання. 



           Амортизація нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 

нараховується щомісячно, з дати готовності активу до експлуатації. Термін корисного 

використання нематеріальних активів може обмежуватися терміном використання, визначеним 
умовами контракту з придбання або використання нематеріального активу, судженнями фахівця 

(наприклад, системного адміністратора для програмного забезпечення) або максимального 

терміну, встановленого законодавством, але не більше 10 років. 
            Для амортизації нематеріальних активів використовується метод прямолінійного 

нарахування протягом терміну їх корисного використання. Амортизаційні відрахування за кожен 

період визнаються витратами, крім випадків, коли вони повинні включатися до балансової 
вартості іншого активу. Ліквідаційна вартість нематеріального активу з обмеженим терміном 

корисної служби прирівнюється до нуля. 

           Нематеріальний актив з необмеженим терміном корисного використання не підлягає 

амортизації. 
          Амортизація нематеріального активу з обмеженим терміном корисного використання не 

припиняється у разі припинення використання даного активу, крім випадків, коли такий актив 

повністю амортизований або класифікований як необоротний актив, призначений для продажу 
(або включений до групи вибуття, класифікованої як утримувана для продажу). 

       Товариство тестує нематеріальний актив з необмеженим терміном корисної служби на 

предмет знецінення шляхом зіставлення суми очікуваного відшкодування з його балансовою 

вартістю: 

 на щорічній основі на дату річної інвентаризації, що максимально наближена до звітної 
дати; та 

 завжди при наявності ознаки можливого знецінення нематеріального активу. 

           Товариство визначає строк корисного використання нематеріального активу та його 

ліквідаційну вартість, тестує нематеріальний активи на предмет знецінення. 

 

Знецінення нематеріальних активів 

           На дату складання річного фінансового звіту Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, 
що вказують на можливе знецінення нематеріального активу. Прикладами таких ознак можуть 

бути: 

 зменшення ринкової вартості активу; 

 істотні зміни технологічних, ринкових, економічних або юридичних умов, які повинні 

позначитися на становищі Товариства. 

          Товариство проводить аналіз існування наведених ознак на кожну дату складання річної 
фінансової звітності. У разі виявлення таких ознак визначається сума очікуваного відшкодування 

нематеріального активу як більша з двох величин: вигоди від використання нематеріального 

активу та вартість його можливої реалізації. 
           У випадку виникнення складнощів у визначенні вартості реалізації, сумою очікуваного 

відшкодування активу може вважатися вигода від його використання, визначена як дисконтований 

потік грошових коштів, очікуваних в результаті використання і подальшого продажу цього активу.  
Якщо сума очікуваного відшкодування нематеріального активу менше, ніж його балансова 

вартість, в обліку відображається зменшення балансової вартості до суми очікуваного 

відшкодування. Це зменшення є збитком від знецінення. 

          Збиток від знецінення негайно визнається як витрати періоду. При цьому, для рівномірного 
розподілу зміненої балансової вартості нематеріального активу в майбутніх періодах на 

систематичній основі протягом строку корисної служби, коригується величина амортизаційних 

витрат, з урахуванням його ліквідаційної вартості (якщо така є). 
        В ході аналізу наявності ознак знецінення Товариство вивчає актуальність оцінок, 

застосовуваних в бухгалтерському обліку стосовно нематеріальних активів та визначає необхідні 

зміни в обліку окремих об’єктів (термін корисної служби, метод амортизації, ліквідаційна вартість 

тощо).  

Припинення визнання нематеріальних активів 

        Визнання нематеріального активу припиняється при його вибутті або тоді, коли Товариство 

більше не очікує отримання від цього активу будь-яких економічних вигід. 
           Фінансовий результат, що виникає при припиненні визнання, визначається як різниця між 

чистими надходженнями при продажу та балансовою вартістю нематеріального активу. 



Облік витрат, пов'язаних з придбанням і користуванням програмним забезпеченням 

     У договорах на придбання програмного забезпечення можуть бути передбачені обов'язкові 

платежі, пов'язані з використанням програмного забезпечення.  
     У разі, коли такі платежі за своєю суттю є частиною вартості нематеріальних активів, вони 

капіталізуються у вартості таких нематеріальних активів в періоді їх нарахування згідно з умовами 

договору та амортизуються разом з об'єктом нематеріальних активів. 
     У разі, коли такі платежі за своєю суттю не є частиною вартості нематеріальних активів 

(роялті), вони визнаються витратами в періоді їх нарахування згідно з умовами договору.  

Облік передплат за нематеріальні активи 
     У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти нематеріальних активів, сума 

передоплати відображається в розділі Звіту про фінансовий стан «Необоротні активи» у складі 

активів у стадії створення, та деталізуються у примітках до фінансової звітності. 

Основні засоби 
Загальна інформація 

     Метою даного розділу Облікової політики є визначення порядку обліку власних і орендованих 

основних засобів. 
     Товариство керується вимогами МСБО 16 «Основні засоби» та МСФЗ 16 «Оренда» для 

визначення політик і процедур обліку та розкриття інформації про основні засоби. 

Основні засоби – це матеріальні активи, які Товариство утримує для використання у виробництві 

або постачанні товарів чи наданні послуг, для адміністративних цілей та використовуватиме, за 
очікуванням, протягом більше одного періоду.  

Балансова вартість – це сума, за якою актив визнають після вирахування будь-якої суми 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності.  
Собівартість – це сума сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість 

іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення, або 

(якщо прийнятно) сума, яку розподіляють на цей актив при первісному визнанні.  
Сума, що амортизується – це собівартість активу або інша сума, що замінює собівартість, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості.  

Амортизація – це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його 

корисної експлуатації.  
Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена сума, яку Товариство отримало би на 

поточний час від вибуття активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, 

якщо актив є застарілим та перебуває у стані, очікуваному по закінченні строку його корисної 
експлуатації.  

Строк корисної експлуатації – період, протягом якого очікується, що актив буде придатний для 

використання Товариством; або кількість одиниць виробленої продукції чи подібних одиниць, що 

їх Товариство очікує отримати від активу.  
Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції на дату оцінки.  

Комплексний  технічний об’єкт – це споруди, машини, обладнання, які використовуються в 
технологічному процесі основної діяльності та представляють собою сукупність механізмів, 

пристроїв, обладнання тощо, які працюють у комплексі.  

Збиток від зменшення корисності – це сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму 
його очікуваного відшкодування.  

Сума очікуваного відшкодування – це більша з двох оцінок: справедливої вартості за 

вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання.  

Основні засоби соціальної сфери – це об’єкти, які Товариство утримує для виконання соціально-
культурних та освітніх функцій, та від яких не очікує отримання в майбутньому економічних 

вигід, тобто витрати на утримання яких перевищують доходи, отримані від їх використання.  

Технічне обслуговування – це комплекс заходів, здійснюваних з метою підтримки працездатності 
або справності об’єкта при використанні його за призначенням, зберіганні, транспортуванні.  

Класифікація 

Товариство виділяє наступні групи основних засобів: 
Земельні ділянки (крім ділянок наданих у постійне користування) 

Будинки та споруди 

Об'єкти благоустрою території та інші споруди 



Інженерні комунікації 

Передавальні пристрої і механізми 

Машини та обладнання  
Обладнання і засоби зв'язку  

Транспортні засоби – авто 

Офісні меблі і приладдя 

Офісна техніка 
Інформаційні системи і персональні комп'ютери  

Інші основні засоби  

Коротка характеристика використовуваних груп основних засобів: 

 Земельні ділянки: 

вартість землі, включаючи витрати, пов'язані з купівлею: відрахування за юридичні послуги, 
перевірку прав власності, тарифи кадастру і комісійні. 

 Будинки: та споруди 

 Об'єкти благоустрою території та інші споруди: 

дороги, тротуари, огорожі, насадження, каналізація, зони паркування, вуличне освітлення, канали 

для стічних вод, колодязі, водогони та газопроводи, технічні колодязі для зниження ризику або 
запобігання забруднення навколишнього середовища. 

 Інженерні комунікації: 

системи типу центрального кондиціонування повітря і опалення, підйомники і ліфти, пристрої 

контролю забруднення навколишнього середовища і засоби протипожежного захисту, а також 
водопровід, електрична розводка і освітлювальні прилади, які стосуються експлуатації будівель. 

 Передавальні пристрої та механізми: 

 Машини та обладнання основного виробництва: 

Машини, агрегати та спеціалізовані транспортні засоби, які використовуються безпосередньо у 

виробництві продукції, наданні послуг - беруть участь в основних господарських процесах. 

 Обладнання та засоби зв'язку: 

телефонні і телексні системи (включаючи мобільні телефони, телекомунікаційні мережі, АТС). 

 Транспортні засоби – автомобілі загального призначення, вантажні і легкові автомобілі, 
автобуси, для універсального використання. 

 Офісні меблі і приладдя: 

вироби типу столів, стільців, шаф, килимів, картин і сейфів. 

 Офісна техніка: 

факсимільні апарати, фотокопіювальні машини, копіювальні апарати а також холодильники, 
мікрохвильові печі, індивідуальні кондиціонери і т.п. 

 Інформаційні системи і персональні комп'ютери: 

комп'ютери, принтери, сканери, модеми, монітори, акустичні системи для комп'ютерів і т.п., 

локальні комп'ютерні мережі. До них не відноситься обладнання, яке є невід'ємною частиною 
іншого обладнання (наприклад, комп'ютери, використовувані для контролю виробничого процесу, 

перемикання або виділення каналів зв'язку). 

 Інші основні засоби: 

основні засоби, що не увійшли жоден інший клас основних засобів.  

        Балансова вартість об'єктів основних засобів, які належать Підприємству і знаходяться в 
заставі згідно з чинними кредитними договорами, розкривається у примітках до фінансової 

звітності. 

Визнання і постановка на облік основних засобів 
       Об'єкт основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо: 

 є ймовірність, що пов’язані з ним майбутні економічні вигоди надійдуть до Товариства;  

 собівартість об’єкта можна достовірно оцінити. 

      Об'єкт основних засобів, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошові кошти, 

підлягає оцінці за собівартістю.  
        Собівартість об'єкта основних засобів включає в себе: 

 ціну його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовувані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок, 



 будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та 

приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 

персоналом, наприклад: 

- витрати на виплати працівникам (як визначено в МСБО 19 «Виплати працівникам»), які 

виникають безпосередньо від спорудження або придбання об’єкта основних засобів;  

- витрати на впорядкування території;  

- первісні витрати на доставку та розвантаження;  

- витрати на встановлення та монтаж; 

- гонорари спеціалістам. 

 первісну попередню оцінку витрат на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення 
території, на якій він розташований, зобов’язання за якими прийняті на себе Товариством або 

покладені на нього вимогами законодавства.  

         Вартість робіт з техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) придбання об'єктів основних 
засобів відноситься на витрати періоду та включається до інших витрат у звіті про прибутки і 

збитки. 

У випадку отримання об’єкта основного засобу в результаті обміну на інший немонетарний 
об’єкт, собівартість такого об’єкта оцінюється за справедливою вартістю, якщо: 

 операція обміну має комерційну сутність та 

 справедливу вартість отриманого активу або переданого активу можна достовірно оцінити.  

      Придбаний об’єкт оцінюють у такий спосіб, навіть якщо Товариство не може негайно 

припинити визнання переданого активу.  

      Якщо придбаний об’єкт не оцінюється за справедливою вартістю, його собівартість оцінюють 
за балансовою вартістю переданого активу. 

     Всі витрати на придбання, отримання або виробництво власними силами об'єктів основних 

засобів, понесені до моменту готовності таких об’єктів до експлуатації, відображаються у складі 
активів у стадії створення. Готові до експлуатації об'єкти переводяться на відповідні рахунки 

основних засобів.  

    Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об’єкт та / або субінвентарний об’єкт. 
Інвентарним об’єктом основних засобів визнається об’єкт з усіма пристосуваннями і приладдям, 

або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних 

самостійних функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що 

становлять єдине ціле, призначений для виконання певної роботи. Субінвентарними об’єктами є 
компоненти інвентарного об’єкту, які мають різний термін корисної експлуатації.  

      У документі на введення в експлуатацію зазначений орган має визначити:  

 компоненти (інвентарні / субінвентарні об’єкти), з яких складається об’єкт (при їх 

наявності),  

 вартість об’єкта (компонентів), 

 строки служби об’єкта (компонентів) і  

 ліквідаційну вартість об’єкта (компонентів).  
       Об’єкти, зі строком корисної експлуатації більше одного року, вартість яких є несуттєвою 

визнаються або у складі основних засобів з амортизацією відповідно до положень цієї Облікової 

політики або обліковуються на окремому рахунку у складі малоцінних необоротних матеріальних 
активів з нарахуванням амортизації на дату їх визнання у повному розмірі їх вартості (100 % 

зносу). Суттєвість з метою визнання основних засобів визначається на дату такого визнання 

відповідно до вартісного критерію поняття «основні засоби», наданого Податковим кодексом 

України.  
      Вартість визнаних малоцінних необоротних матеріальних активів обліковується на відповідних 

субрахунках рахунку 11 «Інші необоротні матеріальні активи» з одночасним визнанням 

кредиторської заборгованості (без визнання активів у стадії створення). Малоцінні необоротні 
матеріальні активи з нарахованим зносом подаються у фінансовій звітності на нетто основі і не 

розкриваються окремо в примітках до річної фінансової звітності. Нарахування зносу малоцінних 

необоротних матеріальних активів відноситься до витрат за функціональним призначенням. 

        Об'єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються 
як товари для перепродажу та враховуються відповідно до глави «Запаси» цього розділу. 



Витрати, пов’язані з основними засобами після первісного визнання об’єкта основних 

засобів 

      Товариство розділяє подальші витрати, пов'язані з основними засобами, на наступні види: 

 утримання і техобслуговування; 

 ремонт; 

 модернізація. 
      Витрати на утримання і техобслуговування основних засобів, пов'язані з підтриманням об'єкта 

в справному працездатному стані і не стосуються процедури ремонту, відновлення та заміни. Ці 

витрати визнаються витратами періоду в якому вони понесенні. 
      Планово-попереджувальні ремонти, які проводяться з періодичністю більше 1 року, 

вважаються окремим компонентом основних засобів і амортизуються на прямолінійній основі в 

терміни, встановлені технічними умовами їх проведення. У випадку, якщо періодичність ремонту 
не перевищує 1 рік, то видатки на його проведення визнаються витратами періоду, в якому вони 

понесенні, і відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у категорії 

витрат за функціональним призначенням. 

      Ремонт виконується для відновлення справності та / або відновлення ресурсу основного засобу 
з можливою заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові. У випадках, 

коли проведені роботи відновлюють первісні характеристики об’єкта на строк, що перевищує 1 

рік, то видатки на проведення таких ремонтів, збільшують балансову вартість об'єктів таких 
основних засобів. Такі видатки відображаються як зменшення суми нарахованого зносу 

відремонтованих об’єктів, а у сумі, яка перевищує суму нарахованого зносу, відносяться на 

збільшення первісної вартості. 

       Якщо відбувається заміна компонента основних засобів, який обліковувався як 
субінвентарний об’єкт, припиняється визнання такого об’єкту шляхом списання його первісної 

вартості та зносу. У разі якщо компонент, що замінюється, не є повністю замортизованим, то 

незамортизована частина первісної вартості визнається у звіті про прибутки і збитки та інший 
сукупний дохід у складі інших витрат.  

       Модернізація об'єкта основних засобів призводить до отримання майбутніх економічних 

вигід, що перевищують первісно очікувані нормативні показники існуючого об'єкта основних 
засобів. Такими вигодами є підвищення продуктивності або строку служби об'єкта основних 

засобів. Витрати на модернізацію основного засобу збільшують його балансову вартість через 

збільшення первісної вартості.  

   Всі інші подальші витрати повинні бути визнані як витрати в періоді, в якому вони були 
понесені.  

Подальша оцінка основних засобів 

       У своїй звітності Товариство використовує модель обліку за собівартістю. 
Після визнання активом, об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-

яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. 

      Перегляд облікових оцінок щодо основних засобів (термін корисної служби, метод 
амортизації, ліквідаційна вартість тощо) здійснюється щонайменше на річну звітну дату (або на 

дату річної інвентаризації, що максимально наближена до звітної дати), або частіше, за наявності 

явних свідчень їх змін. 

      У разі зниження інтенсивності використання основних засобів здійснюється перегляд 
облікових оцінок в частині очікуваного терміну корисного використання з одночасним переглядом 

методу амортизації на дату такого перегляду. 

Облік знецінення основних засобів 
      Резерв знецінення об’єктів основних засобів накопичується на контрактивному рахунку 

основних засобів, який додатково вводиться в систему бухгалтерського обліку з метою 

додаткового контролю накопиченої інформації щодо зменшення корисності окремого об’єкта. 

     На кожну дату складання річної звітності Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що 
вказують на можливе зменшення корисності основних засобів. Зазначену оцінку наявності ознак 

знецінення проводить Товариство відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

Ознаками зменшення корисності можуть бути: 

 істотні зміни, що мали негативні наслідки для Товариства, відбулися протягом періоду або 
очікуються в найближчому майбутньому в технологічних, ринкових, економічних або юридичних 

умовах, в яких працює Товариство, або на ринку, для якого призначений відповідний актив; 



 протягом періоду істотно збільшилися ринкові процентні ставки або інші ринкові 

показники прибутковості інвестицій, і ці збільшення, ймовірно, вплинуть на ставку дисконту, яка 

використовується при обчисленні вартості використання активу, і істотно зменшать суму його 

очікуваного відшкодування; 

 є докази старіння або фізичного пошкодження активу; 

 у звітному році відбулись суттєві зміни, які негативно вплинуть на Товариство, або такі 
зміни очікуються в найближчому майбутньому і вони змінять інтенсивність або спосіб 

нинішнього чи запланованого використання активу. До числа таких змін відносяться: простій 

активу, плани припинення або реструктуризації діяльності, в якій використовується актив, плани 
реалізації активу до настання раніше визначеної дати вибуття, а також переоцінка терміну 

корисної служби активу з визначеного в невизначений. 

 результати використання активу гірше прогнозованих. 

       У разі виявлення наведених вище або інших ознак зменшення корисності певного активу або 
групи активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів відносно 

незалежно від інших активів, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу 

або групи активів. 

       Якщо сума очікуваного відшкодування об'єкта або групи об'єктів основних засобів суттєво 
менша їх балансової вартості, такий об'єкт або група об'єктів вважається знеціненими, і потрібно 

нарахувати резерв під знецінення.  

      Якщо неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, то 
Товариство визначає суму очікуваного відшкодування для одиниці, що генерує грошові кошти. 

      Збільшення резерву під знецінення по об'єктах, які обліковуються за собівартістю, включається 

до складу інших витрат відповідного періоду.  

Амортизація основних засобів 
      Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків 

корисного використання, встановлених Товариством. 

      Для цілей розрахунку амортизації ліквідаційна вартість основних засобів встановлюється 
Товариством. 

       Нарахування амортизації на актив починається з моменту готовності активу до експлуатації і 

нараховується щомісячно до дати припинення його визнання. 
      Амортизація об’єктів інших необоротних активів, включених до складу «Малоцінних 

необоротних матеріальних активів», нараховується в момент готовності до експлуатації у сумі 

100% собівартості. 

Припинення визнання 
       Товариство припиняє визнання балансової вартості об’єкта основних засобів: 

 після вибуття, або 

 коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття. 

        Прибуток або збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, 

визнається як різниця між чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою 
вартістю об’єкта. 

        Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об’єкта основних засобів, 

включається до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об’єкта (якщо МСФЗ 16 
«Оренда» не вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Прибуток не може 

класифікуватися як виручка і визнається у складі інших доходів відповідного періоду. 

         При прийнятті рішення про продаж об'єкта основних засобів, він класифікується як 

необоротний актив, призначений для продажу. 

Визнання видатків на створення основних засобів та інших необоротних активів 

        Активи у стадії створення включають в себе видатки, безпосередньо пов’язані зі створенням 

(придбанням) інвестиційної нерухомості, основних засобів та нематеріальних активів, включаючи 
аванси на їх придбання.  

       Одиницею обліку активів у стадії створення можуть бути: 

 інвестиційна нерухомість; 

 інвентарний об’єкт у визначенні, що використовується для цілей обліку основних засобів; 

 найменування нематеріальних активів; 
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 дослідно-конструкторський проект як комплекс робіт з розроблення технічної 

документації і технології виготовлення дослідних зразків (дослідних партій), виробів нової 

техніки, приладів, апаратури і технологічних засобів, машин, систем, комплексів, речовин, нових 

матеріалів та обладнання для їх виробництва, автоматизованих систем, програм та програмних 
продуктів для обчислювальних машин, систем і комплексів, модернізації техніки, приладів і 

апаратури, які існують, із метою підвищення їхніх функціональних показників і властивостей, 

зокрема продуктивності, якості та експлуатаційної надійності за умови відповідності зазначеним у 
п. 57 МСБО 38 «Нематеріальні активи» критеріям. 

        Активи у стадії створення класифікуються за наступними групами: 

 інвестиційна нерухомість у стадії створення; 

 основні засоби у стадії створення; 

 нематеріальні активи у стадії створення; 

 інші об’єкти у стадії створення; 

 аванси на придбання (створення) за групами активів. 

         Первісна і подальша оцінка активів у стадії створення здійснюється за собівартістю 
понесених видатків. 

         Видатки на створення необоротних активів обліковуються на відповідних субрахунках до 

рахунку «Капітальні інвестиції» та, при потребі, на окремих субрахунках до інших рахунків. До 

капіталізованих видатків на створення активів для власних потреб включаються лише прямі 
витрати (прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати). Не 

можуть бути капіталізовані видатки на створення активів для власних потреб, що відносяться до 

адміністративних витрат чи витрат на збут.  
         Якщо капіталізація витрат на активи у стадії створення припиняється і не відновлюється 

протягом 3 місяців, такі активи підлягають оцінці на предмет відповідності критеріям визнання та 

/ або наявності ознак знецінення. 
       Якщо товариство здійснює освоєння нової техніки та / або освоєння нових технологічних 

процесів, то пов’язані з цими процесами видатки, які не призводять до визнання нематеріального 

активу, відносяться до витрат періоду і подаються у звіті про прибутки та збитки та інший 

сукупний дохід у складі інших операційних витрат. 
        Припинення визнання активів у стадії створення відбувається: 

 на дату готовності активу приносити економічні вигоди у заздалегідь запланованих цілях з 

одночасним визнанням об’єкта інвестиційної нерухомості, або об’єкта основних засобів, або 

нематеріального активу, або  

 на дату встановлення невідповідності критеріям визнання або наявного знецінення з 
одночасним визнанням інших витрат у звіті про прибутки і збитки та іншого сукупного доходу. 

        Активи у стадії створення подаються у звіті про фінансовий стан у складі необоротних 

активів окремою статтею, а у разі її несуттєвості в складі тих активів, видатки на створення яких 

були понесені. 
        У тих випадках, коли була проведена передоплата за об'єкти основних засобів, сума 

передоплати відображається в розділі Звіту про фінансовий стан «Необоротні активи» у складі 

активів у стадії створення, да деталізуються у примітках до фінансової звітності. 
На кожну дату складання річної звітності Товариство оцінює наявність будь-яких ознак, що 

вказують на можливе зменшення корисності активів у стадії створення та визначає їх 

відповідність критеріям визнання. Зазначену оцінку наявності ознак знецінення проводить орган, 
визначений Товариством, відповідно до вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Оренда  
        На дату початку оренди Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування за 

собівартістю. Собівартість такого активу складається з:  
а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання, оціненого за теперішньою вартістю орендних 

платежів, не сплачених на дату початку оренди, дисконтованих із застосуванням припустимої 

ставки відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити, або (якщо таку ставку не 
можна легко визначити) ставки додаткових запозичень Товариства;  

б) будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням 

отриманих Товариством від орендодавець платежів, що пов’язані з орендою, та за вирахуванням 
відшкодованих чи взятих на себе орендодавцем витрат Товариства;  
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в) будь-яких первісних прямих витрат, що понесені Товариством; та  

г) оцінки витрат, які будуть понесені Товариством у процесі демонтажу та переміщення базового 

активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, 
що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою 

виробництва запасів.  

        Після первісного визнання оцінка активу з права користування здійснюється за первісною 
вартістю.  

        Нарахування амортизації об’єктів прав оренди здійснюється на щомісячній основі, 

починаючи з дати визнання. Якщо оренда передбачає отримання Товариством права власності на 
базовий актив наприкінці строку оренди або якщо оцінка собівартості активу з права користування 

передбачає, що Товариство скористається можливістю його придбати, то амортизація активу з 

права користування нараховується від дати початку оренди і до кінця строку корисного 

використання базового активу. В інших випадках актив з права користування амортизується з дати 
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання активу з 

права користування або кінець строку оренди. 

         Орендне зобов’язання оцінюється Товариством на дату початку оренди за теперішньою 
вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються із 

застосуванням ставки відсотка в оренді, що зазначена в договорі. Якщо така ставка договором не 

визначена, то Товариство застосовує ставку, яку воно сплатило би за подібних економічних умов 

за позикою, взятою на подібний строк та з подібним забезпеченням, в сумі, відповідній вартості 
активу з права користування. 

        Після дати початку оренди Товариство на кінець кожного місяця оцінює орендне 

зобов’язання, коригуючи залишок нарахованого раніше зобов’язання шляхом: 
а) збільшення на суму проценту, нарахованого за орендним зобов’язанням за відповідний місяць;  

б) зменшення на суму здійснених протягом місяця орендних платежів; та  

в) переоцінки у зв’язку з будь-якими переоцінками або модифікаціями оренди, вказаними в п.п. 
39–46 МСФЗ 16 «Оренда», або з метою відобразити переглянуті фіксовані орендні платежі. 

Розкриття інформації про оренду 

        Активи з права користування відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших 

необоротних активів із розкриттям детальної інформації у примітках до фінансової звітності.  
Зобов’язання за договорами оренди відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших 

довгострокових і поточних зобов’язань із розкриттям детальної інформації у примітках до 

фінансової звітності. 
        Процентні витрати за зобов’язанням з оренди відображаються у складі фінансових витрат. 

Амортизаційні відрахування за активами з права користування включаються до операційних 

витрат відповідно до використання орендованого активу в господарському процесі товариства.  

       За операціями, в яких Товариство виступає в якості орендаря, у фінансовій звітності 
розкриваються показники звітного періоду, визначені у п. 53 МСФЗ 16 «Оренда». 

       За операціями, в яких Товариство виступає в якості орендодавця, у фінансовій звітності 

розкриваються показники звітного періоду, визначені у п. 90 МСФЗ 16 «Оренда». 

Фінансові інструменти  
      Для потреб цього розділу Облікової політики використовуються наступні терміни: 

Фінансовий інструмент – це будь-який контракт, який приводить до виникнення фінансового 
активу у одного суб’єкта господарювання та фінансового зобов’язання або інструмента капіталу у 

іншого суб’єкта господарювання.  

Фінансовий актив – це будь-який актив, що є:  

а) грошовими коштами;  
б) інструментом власного капіталу іншого суб’єкта господарювання;  

в) контрактним правом:  

i. отримувати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 
господарювання, або  

ii. обмінювати фінансові інструменти з іншим суб’єктом господарювання за умов, які є 

потенційно сприятливими.  
Фінансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є контрактним зобов’язанням:  

i. надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб’єктові господарювання 

або  



ii. обмінювати фінансові активи або фінансові зобов’язаннями з іншим суб’єктом 

господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для Товариства.  

Інструмент капіталу – це будь-який контракт, який засвідчує залишкову частку в активах 
Товариства після вирахування всіх його зобов’язань.  

Позики та дебіторська заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 

або платежами, які підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, за 
винятком тих:  

а) що їх Товариство має намір продати негайно або в найближчий час, які слід класифікувати як 

утримувані для продажу, а також тих, що їх Товариство після первісного визнання визначає за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку;  

б) що їх Товариство після первісного визнання визначає як доступні для продажу,  

в) щодо яких утримувач може не відшкодувати значною частиною всю суму початкової інвестиції, 

з інших причин, ніж зменшення кредиту, які слід класифікувати, як доступні для продажу. 
Амортизована собівартість фінансового активу або фінансового зобов’язання - це сума, за 

якою фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати 

основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією первісною 
сумою та сумою погашення із застосуванням методу ефективного відсотка та мінус будь-яке 

зменшення (прямо чи через застосування рахунку резервів) унаслідок зменшення корисності або 

неможливості інкасації. 

Метод ефективного відсотка - метод, що використовується для розрахунку амортизованої 
собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання та для розподілу й визнання 

процентного доходу чи процентних витрат у прибутку або збитку за відповідній період. 

Ефективна ставка відсотка - ставка, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних майбутніх 
грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу або фінансового 

зобов'язання до валової балансової вартості фінансового активу або до амортизованої собівартості 

фінансового зобов'язання. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка суб'єкт господарювання 
оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за фінансовим 

інструментом, але не враховує очікуваних кредитних збитків. Цей розрахунок включає в себе всі 

комісії та пункти, сплачені або одержані між сторонами договору, що є невід'ємною частиною 

ефективної ставки відсотка, витрати на операцію, а також усі інші премії або дисконти. При цьому 
застосовується припущення про можливість достовірної оцінки грошових потоків та очікуваного 

строку дії групи подібних фінансових інструментів.  

Кредитні збитки - різниця між усіма договірними грошовими потоками, що належать 
Підприємству згідно з договором, та всіма грошовими потоками, які Товариство обґрунтовано 

очікує одержати, дисконтована за первісною ефективною ставкою відсотка (або відкоригованою 

на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка за придбаними або створеними кредитно-

знеціненими фінансовими активами). Грошові потоки оцінюються шляхом урахування всіх умов 
договору за фінансовим інструментом протягом очікуваного строку дії такого фінансового 

інструмента. При цьому враховуються грошові потоки, які включають у себе грошові потоки від 

реалізації утримуваної застави або іншого засобу покращення кредитної якості, що є невід'ємною 
частиною умов договору. При цьому припускається, що достовірна оцінка очікуваного строку дії 

фінансового інструмента можлива.  

Очікувані кредитні збитки - середньозважене значення кредитних збитків, у якому за вагу взято 
відповідні ризики дефолту. 

Компонент фінансування – контракт, в якому терміни платежів, погоджені сторонами договору 

(явно або неявно), надають одній із сторін значну вигоду у фінансуванні передачі товарів або 

послуг що зумовлює необхідність коригувати визначену контрактом суму компенсації з метою 
врахування часової вартості грошей. Коригування визначеної контрактом величини компенсації на 

предмет істотного компоненту фінансування проводиться з метою визнання доходу продавцем у 

сумі, яку клієнт заплатив би за обіцяні товари або послуги, якби клієнт розплачувався за ці товари 
або послуги грошовими коштами, коли (або по мірі того, як) вони переходять до клієнта. 

Оцінюючи, чи містить контракт компонент фінансування та чи є цей компонент істотним для 

контракту, Товариство має розглянути всі доречні факти й обставини, у тому числі обидва такі 
аспекти:  

a) різницю (якщо вона є) між величиною обіцяної компенсації та ціною продажу у грошових 

коштах на обіцяні товари або послуги; та  



б) об’єднаний вплив обох таких величин:  

i. очікуваної тривалості часу між часом передачі суб’єктом господарювання обіцяних товарів 

або послуг клієнтові та часом оплати клієнтом за ці товари або послуги; та  
ii. переважних ставок відсотка на відповідному ринку. 

Визнання та припинення визнання 

          Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання тоді й лише тоді, коли воно 
стає стороною договірних положень щодо відповідного фінансового інструмента. 

         Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

а) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 
б) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 

активу; або 

в) Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого 

фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному 
або кільком одержувачам. 

         Товариство під час передавання фінансового активу оцінює, в якому обсязі за ним 

залишаються ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому: 
а) якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, 

то воно припиняє визнання фінансового активу і окремо визнає як активи або зобов'язання всі 

права та обов'язки, створені або збережені при передаванні; 

б) якщо Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 
активом, то Товариство продовжує визнавати фінансовий актив; 

         Товариство припиняє визнання фінансового зобов'язання (або частини фінансового 

зобов'язання) тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли зобов'язання, передбачене 
договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його виконання. 

Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання (або частини фінансового 

зобов'язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, 
включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, визнається в прибутку 

або збитку. 

          Значна модифікація умов існуючого фінансового інструмента або його частини (незалежно 

від того, чи пов'язана ця зміна з фінансовими труднощами боржника) обліковується як погашення 
первісного фінансового інструмента та визнання нового фінансового інструмента. До значних 

модифікацій умов відносяться: 

 зміна контрагента; 

 зміна валюти фінансового інструмента; 

 зміна більш ніж на 10 % очікуваного грошового потоку. 

       Для фінансових інструментів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, після значної 
модифікації розраховується нова ефективна ставка відсотка. 

      У випадку перегляду договірних грошових потоків від фінансового інструмента або їх 

модифікації в інший спосіб, коли перегляд або модифікація не призводять до припинення 
визнання такого фінансового активу, Товариство перераховує валову балансову вартість 

фінансового інструмента заново та визнає прибуток або збиток від модифікації в прибутку або 

збитку. Валова балансова вартість фінансового інструмента перераховується заново як теперішня 

вартість переглянутих або модифікованих договірних грошових потоків, дисконтованих за 
первісною ефективною ставкою відсотка. 

Класифікація 

Класифікація фінансових активів 
         Товариство класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за  

 амортизованою собівартістю,  

 справедливою вартістю через інший сукупний дохід або  

 справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

        Класифікація здійснюється на основі обох таких критеріїв: 

 бізнес-моделі, прийнятої Товариством для управління відповідними фінансовими 

активами; та 

 установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом. 



        Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання 

обох зазначених нижче умов: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових 

активів для одержання договірних грошових потоків; і 

 договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 
виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

         Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

 фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом 
одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і 

 договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто 

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

        Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він 
не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший 

сукупний дохід.  

Загальний підхід, який Товариство використовує для класифікації фінансових активів: 

Фінансовий актив 
Амортизована 

собівартість 

Справедлива 

вартість через інший 

сукупний дохід 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або 

збиток 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Х   

Торгівельна дебіторська 

заборгованість 

   

Інша дебіторська 
заборгованість, крім авансів 

виданих 

  * 

Кредити надані Х   

Боргові цінні папери Х   

Інструменти капіталу   Х 

Похідні фінансові інструменти   Х 

Х- визначений метод застосування  

            Товариство під час первісного визнання будь-якого фінансового активу може безвідклично 
призначити його як такий, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

якщо таке рішення усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому 

випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за 
ними на різних основах. 

          Товариство під час первісного визнання інвестицій в інструменти власного капіталу інших 

суб’єктів господарювання, призначених для стратегічних цілей (наприклад, щоб зміцнити ділові 

зв'язки або отримати доступ на певний ринок), може прийняти безвідкличне рішення про 
відображення подальших змін справедливої вартості таких інвестицій в іншому сукупному доході. 

Після продажу такої інвестиції зміни її справедливої вартості не рекласифікуються в прибутки та 

збитки, а напряму змінюють нерозподілений прибуток. 
          На дату визнання фінансового активу (крім поточної дебіторської заборгованості, що 

виникла в звичайній діяльності, стосовно якої не відбувалися зміни у стандартні договірні вимоги, 

результатом яких суттєві зміни в грошових потоках) або суттєвої модернізації умов такого активу 
Товариство виконує SPPI-тест. SPPI-тесту не проводиться для фінансових активів, якщо їх 

договірні умови є аналогічними до договірних умов фінансового активу, який вже пройшов цей 

тест.  

SPPI-тест має підтвердити, що: 
а) базові грошові потоки включають 

i)        погашення всієї суми основного боргу та  

ii) елемент вартості грошей в часі або не включення елементу вартості грошей в часі є 
звичайною діловою практикою; 

б) інші грошові потоки (за наявності) відносяться виключно до одного з наступних: 



i)       маржа прибутку,  

ii) компенсація за кредитний ризик, інші звичайні ризики та витрати, по’вязані з 

кредитуванням,  
iii) компенсацією адміністративних витрат. 

      Наявність інших грошових потоків, що не відповідають SPPI, не впливає на результати тесту за 

умови їх не суттєвості або надзвичайно низької ймовірності їх виникнення. Товариство визначає 
суттєвість для SPPI-тесту на рівні 2% від загального грошового потоку. 

      SPPI-тест проводиться для групи фінансових активів з стандартизованими договірними 

умовами або для окремого фінансового активу з індивідуальними умовами. SPPI-тест для групи 
фінансових активів проводиться одноразово під час затвердження договірних умов, а не для 

кожного фінансового активу окремо. 

       Повторний SPPI-тест проводиться у випадку внесення суттєвих змін в умови фінансового 

інструменту. 
      Фінансові активи, які не пройшли SPPI-тест, мають бути класифіковані як оцінювані за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Класифікація фінансових зобов’язань 
       Всі фінансові зобов'язання Товариства класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються 

за амортизованою собівартістю, за винятком: 

 фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; 

 фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 

активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі; 

 договорів фінансової гарантії; 

 зобов'язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової. 
Після первісного визнання Товариство надалі оцінює договори фінансової гарантії та зобов'язання 

із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової, за більшою з таких сум: 

 сумою резерву під збитки, очікувані від такого фінансового інструменту, або 

 первісно визнаною сумою за вирахуванням, за потреби, сукупного розміру доходу, 

визнаного згідно з принципами МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
        Умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою вартістю з визнанням змін у 

прибутку або збитку. 

         Товариство має право під час первісного визнання безвідклично віднести фінансове 
зобов'язання до категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток, якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких 

причин: 

 воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому 

випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за 
ними на різних основах; або 

 група фінансових зобов’язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в 

управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з 

документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування. 
Загальний підхід, який Товариство використовує для класифікації фінансових зобов’язань: 

Фінансове зобов’язання 
Амортизована 

собівартість 
Особливий підхід 

Справедлива вартість 

через прибуток або 

збиток 

Торгівельна кредиторська 

заборгованість 

Х   

Інша кредиторська 

заборгованість, крім авансів 
отриманих 

Х   

Кредити отримані Х   

Випущені боргові цінні 
папери 

Х   

Зобов'язання з кредитування 

та договори фінансової 

 Х  

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


гарантії 

Похідні фінансові 

інструменти 

  Х 

Х- обраний метод 
     Класифікація та перекласифікація фінансових інструментів визначається Товариством. 

Перекласифікація 

Фінансові активи 
      Товариство здійснює перекласифікацію всіх охоплених відповідними змінами фінансових 

активів тоді й лише тоді, коли змінюється бізнес-модель управління фінансовими активами.  

Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, воно застосовує 
перекласифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації. При цьому не 

переглядаються визнані раніше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від зменшення 

корисності) або проценти.  

Підсумкова 

              

класифікація 

Початкова  

класифікація 

Амортизована 

собівартість 

Справедлива вартість 

через інший сукупний 

дохід 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або збиток 

Амортизована 

собівартість 

 Справедлива вартість 

оцінюється станом на 

дату перекласифікації. 
Будь-який прибуток або 

збиток, що виник із 

різниці між 
попередньою 

амортизованою 

собівартістю 

фінансового активу та 
його справедливою 

вартістю, визнається в 

іншому сукупному 
доході. Ефективна 

ставка відсотка та 

оцінка очікуваних 

кредитних збитків у 
результаті 

перекласифікації 

коригуванню не 
підлягають. 

Справедлива вартість 

оцінюється станом на 

дату перекласифікації. 
Будь-який прибуток 

або збиток, що виник 

із різниці між 
попередньою 

амортизованою 

собівартістю 

фінансового активу та 
його справедливою 

вартістю, визнається в 

прибутку або збитку. 

Справедлива 

вартість через 

інший сукупний 

дохід 

Фінансовий актив 

перекласифіковується за 

своєю справедливою 
вартістю станом на дату 

перекласифікації. Однак, 

кумулятивний прибуток 
або збиток, що був раніше 

визнаний в іншому 

сукупному доході, 
виключається з власного 

капіталу та відповідно 

коригується справедлива 

вартість фінансового 
активу станом на дату 

перекласифікації. 

Ефективна ставка відсотка 
та оцінка очікуваних 

 Фінансовий актив і 

надалі оцінюється за 

своєю справедливою 
вартістю. 

Кумулятивний 

прибуток або збиток, 
що був раніше 

визнаний в іншому 

сукупному доході, 
перекласифіковується 

з власного капіталу в 

прибуток або збиток 

як коригування 
перекласифікації 

станом на дату 

перекласифікації. 



кредитних збитків у 

результаті 

перекласифікації 
коригуванню не 

підлягають. 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або 

збиток 

Справедлива вартість 

станом на дату 
перекласифікації стає його 

новою валовою 

балансовою вартістю. 

Фінансовий актив і 

надалі оцінюється за 
своєю справедливою 

вартістю 

 

Фінансові зобов’язання 

        Товариство не проводить перекласифікації жодних фінансових зобов'язань. 

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань 

       Фінансові активи та фінансові зобов'язання не підлягають взаємозаліку за винятком тих 
випадків, коли Товариство: 

 на поточний момент має законне право на залік визнаних сум (існує договір між сторонами 

про взаємозалік заборгованостей); і 

 має намір або провести розрахунок шляхом заліку зустрічних вимог, або одночасно 

реалізувати актив та виконати зобов'язання. 

Оцінка фінансових активів та зобов’язань 

         За винятком торговельної дебіторської заборгованості, Товариство під час первісного 

визнання оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю 
плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути 

безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового 

зобов'язання. 
          При первісному визнанні Товариство оцінює торговельну дебіторську заборгованість за 

ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»), 

якщо торговельна дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування 
згідно з МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

         Подальша оцінка фінансового активу або фінансового зобов'язання здійснюється відповідно 

до його класифікації. 

Оцінка за амортизованою собівартістю  

Метод ефективного відсотка 

        Якщо угоду укладено на ринкових умовах - застосовується розрахункова ефективна ставка 

відсотка. 
       Якщо угоду укладено на неринкових умовах, то за ефективну ставку відсотка приймається 

ринкова ставка. Товариство визначає ринкову ставку у відповідності з економічним профілем 

контрагента з врахуванням індустрії, юрисдикції та інших факторів. Джерелом інформації для 
визначення ринкової ставки зазвичай служать дані Національного банку України про кредитні 

ставки. 

      Ринкова ставка визначається Товариством. 

     Дисконти / премії під час визнання фінансового інструмента визнаються як: 

 коригування виручки або вартості кваліфікованого активу, якщо Товариство визнає 
компонент фінансування; 

 інвестиція або додатковий капітал під час операції з пов’язаними сторонами та 

товариствами з державною часткою більше 50%; 

 прибуток або збиток першого дня - в інших випадках. 

        Процентний дохід розраховується за методом ефективного відсотка. Розрахунок здійснюється 
шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості фінансового 

активу за винятком: 

а) придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів. Для таких фінансових 
активів застосовується відкоригована на кредитний ризик ефективна ставка відсотка до 

амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


б) фінансових активів, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими 

активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами. Для таких фінансових 

активів застосовується ефективна ставка відсотка до амортизованої собівартості фінансового 
активу в наступних звітних періодах. 

         Процентні витрати розраховуються за методом ефективного відсотка. Розрахунок 

здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості 
фінансового зобов’язання. 

Спрощений підхід до короткострокових фінансових інструментів 

        Якщо вплив дисконтування не є суттєвим, Товариство використовує «нульову» ставку 
відсотка для короткострокових безвідсоткових фінансових інструментів. 

Кредитно-знецінені фінансові активи 

        Кредитно-знецінені фінансові активи (безнадійна заборгованість) – це фінансові активи, що 

відповідають критеріям: 

 контрагент, якого визнано банкрутом;  

 ліквідація контрагента; 

 прострочення заборгованості більше ніж на визначений термін (рік від дати завершення 
строку позовної давності). 

         Товариство щоквартально здійснює тестування фінансових активів та визначає, чи є вони 

кредитно-знеціненими. 
        Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи залишаються такими назавжди. 

Очікувані кредитні збитки 

         Резерви під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю 

створюються на весь її життєвий цикл і обліковуються як контрактиви на відповідних рахунках 
торгової дебіторської заборгованості з відповідним визнанням у складі інших операційних витрат.  

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків здійснюється Товариством. 

        Резерв очікуваних кредитних збитків переглядається на кожну проміжну звітну дату.  
       Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим інструментом у спосіб, що 

відображає: 

а) об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону 
можливих результатів; 

б) часову вартість грошей; та 

в) обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та 

прогнози майбутніх економічних умов. 
         Очікувані кредитні збитки оцінюються на індивідуальній основі і відображають оцінку 

втрати грошових коштів у порівнянні з договірними умовами. 

        Очікувані кредитні збитки розраховуються на індивідуальній основі.  
        Товариство оцінює резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 

очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту.  

        Для визначення кредитних збитків за торговельною дебіторською заборгованістю та 
дебіторської заборгованості за орендою допускається об’єднувати однотипні індивідуально 

несуттєві суми заборгованості в єдину групу оцінки. 

Активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід  

       Прибуток або збиток за фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, визнається в іншому сукупному доході, окрім прибутку чи збитку від 

зменшення корисності, прибутку чи збитку від курсових різниць, процентів доти, доки не 

відбудеться припинення визнання або перекласифікація фінансового активу. У разі припинення 
визнання фінансового активу кумулятивний прибуток або збиток, що був раніше визнаний в 

іншому сукупному доході, перекласифікується з власного капіталу в прибуток або збиток як 

коригування перекласифікації.  

     Проценти нараховуються за методом ефективного відсотка і визнаються в прибутку або збитку. 

Активи і зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

      Будь-який прибуток або збиток за фінансовим активом або зобов’язанням, що оцінюється за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, визнається в прибутку або збитку як зміна 
справедливої вартості. 

Справедлива вартість 

        Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається Товариством під час 



визнання або перекласифікації, а також на кожну квартальну дату. 

Грошові кошти 
        Грошові кошти складаються з готівки в касі та грошових коштів на банківських рахунках та  
депозитів з  терміном  погашення до  12  місяців. Депозити з терміном погашення більше 12 

місяців обліковуються у складі інших необоротних активів. 

Резерв очікуваних кредитних збитків за торговою дебіторською заборгованістю  
        Видатки, пов’язані з нарахуванням резерву очікуваних кредитних збитків, включаються до 

складу інших витрат операційної діяльності звітного періоду в тому періоді, у якому вони 

виникли. Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків здійснюється у періоді виникнення 
відповідного терміну прострочки оплати на останній день звітного кварталу. 

        Резерви під очікувані кредитні збитки за торговою дебіторською заборгованістю визнаються в 

сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дебіторської заборгованості, за 

якою було виявлено збільшення кредитного ризику.  
Очікувані кредитні збитки за весь строк – очікувані кредитні збитки, що виникають внаслідок 

всіх можливих випадків дефолту протягом очікуваного строку погашення торгової дебіторської 

заборгованості. 
         З метою оцінки резерву очікуваних кредитних збитків торгова дебіторська заборгованість 

класифікується за стадіями рівня кредитного ризику (табл. 1). 

Таблиця 1. Рівні кредитного ризику торгової дебіторської заборгованості 

Стадія Фактори, що впливають на рівень кредитного ризику 
Питома вага 

фактора (f), 

% 

І – низький 

кредитний 
ризик 

Відсутні ознаки значного збільшення кредитного ризику чи 

дефолту, характерні для ІІ та ІІІ стадій. 

1,0 

ІІ – значне 

збільшення 
кредитного 

ризику 

Прострочка оплати більш ніж на 60 днів 40,0 

Значна або очікувана зміна результатів операційної діяльності 

дебітора 

20,0 

Існуюча або прогнозована несприятлива зміна технологічних, 

економічних, юридичних, політичних та інших умов, які 

можуть вплинути на платоспроможність дебітора  

15,0 

Значна зміна курсів валют (для торгової дебіторської 

заборгованості у валюті) (більше 10 % від значення за 

попередній звітний період) 

5,0 

Значна зміна зовнішніх процентних ставок (більше 10 % від 

значення за попередній звітний період) 

5,0 

Значна зміна інших показників кредитного ризику 5,0 

ІІІ – дефолт  Прострочка оплати більш ніж на 120 днів 100 

Малоймовірно, що зобов’язання контрагента перед 

Товариством будуть погашені в повному обсязі 

Початок судового провадження, ліквідації або процедури 

банкрутства контрагента 

Запаси  

Загальна інформація 

        Метою даного розділу Облікової політики є визначення основних принципів і основ ведення 
бухгалтерського обліку товарно-матеріальних запасів (МСБО 2 «Запаси»). 

Запаси – це активи, які:  

 утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;  

 перебувають у процесі виробництва для такого продажу;  

або  

 існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі 
або при наданні послуг.  

Чиста вартість реалізації – це попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу 

мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати, необхідні для 

здійснення продажу.  

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2002_ukr_2016.pdf


Справедлива вартість – це сума, за якою можна обміняти актив або погасити заборгованість в 

операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами, або за справедливою вартістю 

іншого відшкодування, переданого постачальникові на дату придбання. 
Аварійний (страховий) запас – це запас матеріальних ресурсів, який створюється Товариством 

для запобігання можливим зупинкам виробництва через перебої в постачанні та для ліквідації 

аварій.  

Класифікація 

       Запаси класифікуються за такими групами: 

 сировина і матеріали; 

 паливо; 

 запасні частини; 

 товари; 

 будівельні матеріали 

 швидкозношуваний інвентар; 

 інші запаси. 

      Активи, які не відповідають визначенню запасів та використовуються менше одного року або 
одного операційного циклу, якщо він більше одного року (запасні частини, будівельні матеріали, 

тара і тарні матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, які не використовуються у виробничому 

процесі) відображаються у складі інших оборотних активів Товариства. 

Визнання запасів 
      Запаси визнаються Товариством, якщо вони належать йому і: 

 існує велика ймовірність отримання економічної вигоди від їх використання в 

майбутньому; 

 їх вартість може бути достовірно оцінена. 

     Підставою для визнання (припинення визнання) запасів є наявність (відсутність) контролю, 
тобто здатності керувати використанням активу та отримувати практично всю решту вигід від 

нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим суб’єктам господарювання 

керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього. 
      Товариство визнає активами придбані запаси на підставі переходу контролю, навіть якщо такі 

запаси фізично не доставлені в його приміщення (наприклад, товари в дорозі, тощо).  

Балансова вартість запасів, що знаходяться в заставі згідно з чинними кредитними договорами або 

іншими зобов’язаннями, розкривається у примітках до фінансової звітності. 
        Оприбуткована рекламна продукція (незалежно від терміну використання) визнається у звіті 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі витрат на збут в періоді придбання зі 

створенням контрактивного рахунку і у звіті про фінансовий стан подається у складі оборотних 
активів на нетто-основі. 

        У складі запасів визнаються також предмети швидкозношуваного інвентарю, що 

використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу (якщо 

він більше одного року), зокрема: інструменти, господарський інвентар, дрібні запасні частини 
спеціальне оснащення, спеціальний одяг тощо. Вартість швидкозношуваного інвентарю в момент 

його передачі в експлуатацію відображається на контрактивному рахунку з одночасним визнанням 

витрат звітного періоду. Облік переданих в експлуатацію предметів такого інвентарю протягом 
строку їх фактичного використання ведеться в розрізі відповідальних за експлуатацію осіб.  

Оцінка запасів 

          Запаси оцінюють за меншою з таких двох величин: 

 Собівартістю; 

 Чистою вартістю реалізації. 
          Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та 

інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та 

приведення їх у теперішній стан. 

         Собівартість запасів складаються з: 

 ціни придбання; 

 ввізного мита та інших податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб’єктові 
господарювання податковими органами); 

 витрат на транспортування, навантаження і розвантаження; 



 інших витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням та виготовленням запасів, 

матеріалів та послуг. 

         Первісна вартість запасів формується на дату визнання і не коригується у наступних звітних 

періодах. Будь-які зміни вартості запасів, зазначені в наданих постачальниками первинних 
документах, відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших 

операційних доходів або витрат періоду, в якому така зміна відбулась. 

          Облік транспортно-заготівельних витрат ведеться без використання окремого субрахунку. 
Суми транспортно-заготівельних витрат обліковуються методом прямого обліку шляхом 

включення до первісної вартості придбаних запасів при їх оприбуткуванні. Транспортно-

заготівельні витрати понесені при придбанні різних найменувань запасів, включаються до 
первісної вартості таких запасів шляхом їх розподілу пропорційно вартості придбаних запасів у 

постачальників, якщо такий розподіл можливо здійснити без надмірних витрат і зусиль.  

          Транспортно-заготівельні витрати, які не можуть бути чітко ідентифіковані з конкретним 

видом запасів, але є необхідними для забезпечення організації безперервного процесу 
господарської діяльності, включаються до загальновиробничих витрат поточного періоду.  

Отримані від постачальників знижки вираховуються при визначенні собівартості.  

         Якщо запаси придбані на умовах відстрочки оплати, коли така угода фактично містить 
компонент фінансування, цей компонент, наприклад, різниця між ціною закупівлі на умовах 

звичайного торгового кредиту та сплаченою сумою, визнається як фінансові витрати. 

          У вартість придбаних запасів не включаються витрати на проведення ринкових досліджень, 

з пошуку і відбору постачальника, на залучення консультантів тощо. Ці витрати визнаються у 
складі адміністративних або витрат на збут. 

         При обліку запасів в їх вартість Товариство включає і інші витрати, якщо тільки вони 

пов'язані з приведенням цих запасів у стан, придатний для використання в належних цілях.  
         Витрати, які не включаються до вартості запасів і відносяться на витрати в періоді їх 

виникнення: 

 значне перевищення нормальних для відповідного ринку витрат на закупівлю або 

виготовлення відповідних матеріальних цінностей; 

 значне перевищення нормальних для відповідного процесу втрат при закупівлі або 
виготовленні відповідних матеріальних цінностей; 

 витрати на складування запасів, якщо тільки це не є частиною технологічного процесу 

доведення їх до визначеного стану готовності; 

 адміністративні витрати і витрати на збут; 

 витрати за кредитами (відсотки), отриманим для придбання запасів. 

         Запаси, отримані в результаті безоплатної передачі (дарування), на дату визнання 

оцінюються за вартістю заміщення. Вартість заміщення – це визначена на дату оцінки поточна 
вартість витрат на створення (придбання) запасу, подібного до об’єкта оцінки, який може бути 

йому рівноцінною заміною. За неможливості визначення вартості заміщення безоплатно отримані 

запаси оцінюються за справедливою вартістю, визначеною відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості», з одночасним визнанням поточного відкладеного доходу. Відкладений 

дохід визнається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід у складі інших 

операційних доходів у періоді використання чи реалізації запасу. Запаси, отримані в результаті 
безоплатної передачі (дарування), обліковуються окремо від інших запасів. 

        Витрати на переробку запасів охоплюють витрати: 

 прямі матеріальні витрати (вартість сировини, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, 

інших виробничих матеріалів); 

 прямі витрати на оплату праці (заробітна плата та інші платежі працівникам, зайнятим на виробництві 

продукції); 

 інші прямі витрати (усі інші витрати, які можуть бути віднесені на конкретний об'єкт витрат: 
амортизація обладнання, призначеного для виробництва конкретного виробу, оренда землі, на якій знаходяться 

виробничі приміщення, і т.п.); 

 змінні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які змінюються пропорційно зміні 

обсягів виробництва, такі як допоміжні матеріали, зарплата обслуговуючих працівників, наладчиків, 
такелажників, кранівників); 

 постійні загальновиробничі витрати (непрямі витрати на виробництво, які залишаються постійними 



при зміні обсягів виробництва, такі як знос і обслуговування загальновиробничих приміщень і обладнання, 

амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення) в сумі, розподіленої на витрати 

виробництва. 
          Розподіл загальновиробничих витрат на собівартість незавершеного виробництва 

здійснюється пропорційно прямим витратам на основну заробітну плату основного виробничого 

персоналу.  
        Нерозподілена сума постійних загальновиробничих витрат відноситься на собівартість 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в періоді виникнення таких витрат. 

Метод оцінки запасів при вибутті 
      При відпуску запасів оцінка їх вибуття здійснюється наступним чином: 

     Для не взаємозамінних запасів при вибутті використовується виключно метод ідентифікованої 

собівартості. 

     Для взаємозамінних запасів використовується метод ФІФО – за собівартістю перших за часом 
надходження запасів. 

      Товариство використовує один і той же метод оцінки для всіх одиниць запасів, які мають 

однакове призначення та однакові умови використання. 

Облік знецінення запасів 

      Товариство за результатами кожної щорічної інвентаризації, а також на інші дати, визначені 

окремими розпорядженнями керівництва, робить оцінку існування ознак знецінення запасів та 

визначає суму такого знецінення або відновлення корисності запасів. Аналіз ознак знецінення  
запасів та визначення сум такого знецінення або відновлення корисності проводить Товариство. 

     Знецінення визнається у випадку, якщо собівартість запасів може виявитися невідшкодованою 

через зменшення їх вартості у зв'язку з пошкодженням, частковим або повним старінням, 
незатребуваністю, внаслідок зміни ринкових цін або зростання необхідних витрат на приведення 

запасів до необхідного стану для їх використання або продажу.  

      Аналізу на наявність ознак знецінення мають піддаватися всі запаси. Щодо запасів, які на дату 
оцінки не використовувались впродовж 12 місяців, визначається чиста вартість реалізації на дату 

відповідної оцінки. Зменшення вартості запасів до чистої вартості реалізації відображається як 

інші операційні витрати з одночасним визнанням резерву на знецінення, що відображається на 

контрактивних рахунках до запасів. 
      Якщо чисту вартість реалізації встановити практично не можливо, суму знецінення запасу 

встановлює Товариство. 

      Знецінення проводиться по кожному номенклатурному номеру. У ситуації, коли запаси 
відносяться до одного і того ж асортименту виробів, що мають одне і теж призначення, і які 

практично не можуть бути оцінені окремо від інших статей, можливе проведення знецінення по 

згрупованих статях. 

      У разі якщо обставини, що викликали уцінку запасів нижче собівартості, більше не існують, 
або такі запаси використані у господарській діяльності, резерв знецінення щодо таких запасів 

відповідно сторнується на суму, що не перевищує визнане раніше знецінення відповідного 

найменування запасу. У разі недостатності у звітному періоді інших операційних витрат зі 
знецінення сума відновлення корисності (але не більше первісної собівартості) визнається у складі 

інших операційних доходів. 

Облік запасів по договорам комісії та давальницької сировини 
      Запаси, отримані Товариством, як комісіонером в договорах комісії, не визнаються в активах і 

враховуються на позабалансових рахунках. 

      Запаси, отримані Товариством для переробки в якості давальницької сировини, також не 

визнаються його активами і враховуються на позабалансових рахунках. 
      Запаси, передані Товариством третій стороні на переробку або реалізацію за договорами 

комісії, враховуються на відповідних балансових рахунках обліку запасів.  

Власний капітал  
Загальна інформація 

      Дана глава Облікової політики визначає основні принципи і методи ведення бухгалтерського 

обліку компонентів власного капіталу Товариства. 
Власний капітал — це частина в активах Товариства, що залишається після вирахування його 

зобов’язань (чисті активи). 



Додатковий капітал – це інший, не зареєстрований в установчих документах Товариства капітал, 

вкладений засновниками (власниками) Товариства. 

Резервний капітал – це страховий капітал, створений Товариством за рахунок відрахувань 
власного прибутку з метою погашення можливих збитків, здійснення виплат власнику при 

недостатньому забезпеченні коштами. 

Класифікація 
Власний капітал Товариства складається з: 

 Зареєстрованого (статутного) капіталу; 

 Резервного капіталу; 

 Нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Статутний капітал 

Статутний капітал зафіксований в установчих документах - загальна вартість активів, які є 
внеском засновників (власників) до капіталу Товариства. 

      Статутний капітал оцінюється як сумарна вартість вкладів засновників (власників) Товариства. 

      Різниця між справедливою та номінальною вартістю внеску враховується: 

 як додатково внесений капітал - якщо різниця позитивна; 

  у статті «Нерозподілений прибуток» - якщо різниця негативна. 

       У разі збільшення статутного капіталу за рахунок внесків грошовими коштами або іншим 
майном при оцінці внесків засновників існують такі особливості: 

 Величина статутного капіталу, внесеного в іноземній валюті, перераховується в 

функціональну валюту за поточним курсом на дату надходження; 

 Інше майно, вкладене засновниками в якості внеску до статутного капіталу, оцінюється і 

приймається до обліку за справедливою вартістю. 
         Всі зміни статутного капіталу відображаються в обліку відповідно до рішення засновників 

(власників). 

Капітал у дооцінках 
        Капітал у дооцінках відображає інформацію про суми збільшення вартості необоротних 

активів і фінансових інструментів в результаті переоцінки, які відповідно до МСФЗ визнаються в 

іншому сукупному доході та накопичуються у власному капіталі.  

Списання сум дооцінок зі складу додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку відбувається 
в момент припинення визнання відповідного переоціненого активу. 

Додатковий капітал 

       Додатково вкладений капітал зокрема включає вартість безоплатно отриманих від власника 
(власників) необоротних активів (за виключенням внесків до статутного капіталу) на підставі 

відповідних рішень повноважних органів власника (власників). Оцінка майна, отриманого від 

власників безоплатно, здійснюється за справедливою вартістю на дату визнання.  

        Безоплатно отримані необоротні активи отримані після їх визнання амортизуються з 
відображенням відповідних витрат за функціональним призначенням у Звіті про сукупні доходи 

або з визнанням капіталізації у складі незавершеного виробництва чи активів у стадії створення. 

Зменшення додаткового капіталу відбувається в момент припинення визнання безоплатно 
отриманого необоротного активу з одночасним збільшенням нерозподіленого прибутку. 

Резервний капітал 

      Формування резервного капіталу здійснюється згідно з вимогами статуту Товариства за їх 
наявності. 

       Інші резерви у власному капіталі можуть створюватися відповідно до законодавства, а також 

за рішенням власників Товариства. 

Нерозподілений прибуток 
        Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком шляхом 

додавання чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний період до 

нерозподіленого прибутку минулих років.  
      Залишок нерозподіленого прибутку розподіляється відповідно до внутрішніх розпорядчих 

документів Товариства та законодавства. 

      Визначення фінансового результату та величини нерозподіленого прибутку (непокритих 
збитків) здійснюється на кожну проміжну звітну дату. 

Розподіл прибутку відбувається за рахунок: 



 Нарахованих дивідендів  

 Відрахування в резервний капітал. 

       Використання нерозподіленого прибутку здійснюється тільки на підставі рішення власників. 

       Коригування помилок, що суттєво впливають на звітність попередніх періодів, здійснюються 

відповідно до глави 6 «Викривлення фінансової звітності внаслідок помилок» розділу 1 Облікової 
політики. 

       У разі зміни Облікової політики та у разі прийняття нових або зміни існуючих МСФЗ чи 

МСБО, які застосовуються ретроспективно, необхідні коригування відображаються за рахунок 
вхідного залишку нерозподіленого прибутку.  

Торгова та інша кредиторська заборгованість  
      Торгова та інша кредиторська заборгованість відображається за амортизованою вартістю.  

Забезпечення, Умовні активи та умовні зобов’язання  

Загальна інформація 

            Дана глава Облікової політики визначає відповідні критерії визнання та основи оцінки, що 

застосовуються до формування забезпечень, умовних активів та зобов'язань у відповідності до 
вимог МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

           Для потреб цього розділу використовуються наступні терміни: 

Забезпечення – це зобов'язання з невизначеним строком або сумою. 
Зобов'язання – це заборгованість, що виникає як результат минулих подій, погашення якої 

призведе до вибуття з Товариства ресурсів, що містять економічну вигоду. 

Конструктивне зобов'язання – зобов'язання, яке є наслідком дій суб'єкта господарювання, коли 

суб'єкт господарювання вказав іншим сторонам, що він візьме на себе певну відповідальність 
згідно з порядком, установленим його минулою практикою, опублікованими політиками чи 

достатньо конкретною поточною заявою та, як наслідок, у інших сторін виникає обґрунтоване 

очікування, що ці зобов'язання будуть виконані. 
Обтяжливий контракт – контракт, за яким неминучі витрати на погашення зобов'язання 

перевищуватимуть очікувані економічні вигоди від контракту. 

Подія, що зобов'язує – подія, що створює юридичне чи конструктивне зобов'язання, яке 
призводить до того, що суб'єкт господарювання не має реальної альтернативи виконанню 

зобов'язання. 

Умовний актив – це можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій і існування якого 

підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених 
майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання. 

Умовне зобов'язання – це: 

а) можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого 
підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених 

майбутніх подій, не повністю контрольованих суб'єктом господарювання, або 

б) існуюче зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки, 
немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде 

необхідним для погашення зобов'язання, або суму зобов'язання не можна оцінити достатньо 

достовірно. 

Юридичне зобов'язання – зобов'язання, яке виникає внаслідок: 
а) контракту (внаслідок його явних чи неявних умов); 

б) законодавства, або 

в) іншої дії закону. 

Забезпечення 

Умови визнання забезпечення: 

 існує зобов'язання внаслідок минулої події; 

 ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним 

для виконання зобов'язання; 

 можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

       У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. 
       При наявності зобов’язань за обтяжливими контрактами Товариство створює забезпечення під 

такі контракти відповідно до пп.66-69 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні 

активи». У звіті про фінансовий стан забезпечення під обтяжливі контракти відображаються у 
складі поточних або довгострокових зобов’язань (забезпечень) залежно від терміну дії контракту. 



Забезпечення витрат під судові позови створюються з метою надання користувачам можливості 

зрозуміти їх характер, строки і суму. Зобов’язуючою подією для визнання забезпечення за 

судовими позовами є отримання інформації про порушення судового процесу, відповідачем у 
якому є Товариство. Для визнання забезпечення вартісна оцінка судового позову є обов’язковою. 

Оцінка забезпечення за судовими позовами є наближеною і здійснюється на основі діапазону 

можливих результатів закінчення судового процесу шляхом розрахунку середньозваженої суми, 
яка враховує очікувані суми відшкодування та ймовірність кожного можливого результату. 

Діапазон можливих варіантів ґрунтується на професійному судженні юридичного відділу і 

здійснюється на підставі реєстру судових справ. Перегляд оцінки забезпечень під судові позови 
здійснюється на дату рішення суду або на проміжні і річну звітні дати, якщо на таку дату рішення 

суду ще не винесено. Якщо рішення суду винесено у період між датою фінансової звітності і 

датою її затвердження до випуску, такі події розглядаються як коригуючі і відображаються 

відповідно до МСБО 10 «Події після звітної дати». Оцінка забезпечень під судові позови 
переглядається лише у разі, якщо протягом періоду після попередньої оцінки до дати перегляду 

оцінки за судовим позовом відбувалися події, які можуть потенційно впливати на очікувану суму 

відшкодування або його ймовірність. У разі, якщо зазначені дії не відбувалися, перегляд оцінки не 
здійснюється. Товариство не розкриває інформацію про забезпечення, коли таке розкриття може 

серйозно послабити його позицію в суперечці з іншими сторонами (незакінчені судові розгляди, 

спори з податковими органами, позови, що підлягають врегулюванню через арбітражний суд 

тощо). Створення забезпечень під судові позови здійснюється з одночасним визнанням 
адміністративних витрат у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Забезпечення під 

судові позови подається у звіті про фінансовий стан у складі поточних зобов’язань (забезпечень). 

Забезпечення переглядаються на кінець кожного звітного періоду та коригуються для 
відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, 

котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов'язання, 

забезпечення підлягають сторнуванню. 
           У разі, коли застосовується дисконтування, балансова вартість забезпечення збільшується у 

кожному періоді для відображення плину часу. Це збільшення визнають як фінансові витрати. Для 

дисконтування довгострокових забезпечень застосовується ставка додаткового залучення 

кредитних ресурсів. 
          Забезпечення використовується лише для тих видатків, для яких це забезпечення було 

створено з самого початку. 

Умовні активи 
         Умовні активи виникають, як правило, внаслідок незапланованих або інших неочікуваних 

подій, які уможливлюють надходження економічних вигід до суб'єкта господарювання. 

Прикладом є позов, який Товариство подає через судові органи і результат якого є невизначеним. 

Товариство не повинне визнавати умовний актив у Звіті про фінансовий стан. Умовний актив 
повинен розкриватися в Примітках до фінансової звітності, коли ймовірним є надходження 

економічних вигід. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, оскільки це може 

спричинити визнання доходу, який може бути ніколи не отриманим. Проте, коли з'являється 
цілковита впевненість у отриманні доходу, тоді пов'язаний з ним актив не є умовним активом і 

його визнання є належним. 

Умовні зобов’язання 
       Умовні зобов'язання у фінансовій звітності не визнаються. 

       Інформація про умовні зобов'язання розкривається в Примітках до фінансової звітності, за 

винятком тих випадків, коли сплата за зобов'язанням малоймовірна. 

         У випадках, коли Товариство є солідарно і окремо відповідальним за виконання зобов'язання, 
та частина зобов'язання, яка, за очікуванням, буде погашена іншими сторонами, розглядається як 

умовне зобов'язання.  

        Якщо стає ймовірним, що вибуття майбутніх економічних вигід буде потрібним для статті, 
яка раніше розглядалася як умовне зобов'язання, Товариство створює забезпечення щодо таких 

зобов’язань та відображає їх у фінансовій звітності. 

Виручка та інші операційні доходи 

Загальна інформація 

        Метою даного розділу Облікової політики є визначення порядку обліку доходів Товариства 

відповідно до МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


Визнання та оцінка 

       Визнання, оцінка, подання та розкриття виручки здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 

15 «Дохід від договорів з клієнтами». 
      Виручка класифікується за наступними групами: 

 від реалізації основної продукції та послуг (за видами відповідної продукції та послуг);  

 від реалізації товарів; 

 та інші види виручки. 

       Об’єктом обліку виручки є індивідуальний контракт з клієнтом. Під контрактом розуміється 

угода між двома або більше сторонами, яка породжує юридично захищені права та обов'язки, яка 
необов’язково має юридичну форму договору. 

       На момент укладення контракту Товариство оцінює товари або послуги, обіцяні в договорі з 

клієнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обіцянку передати клієнтові:  
- товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; 

- серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються клієнтові 

за однією і тією самою схемою. 

    Товар або послуга, обіцяні клієнтові, є відокремленими, якщо виконуються обидва такі критерії: 
- клієнт може мати вигоду від товару або послуги або саму по собі, або разом з іншими 

ресурсами, які клієнт може легко отримати (тобто цей товар або послуга здатна бути 

відокремленою);  
- обіцянку суб'єкта господарювання передати товар або послугу клієнтові можна 

відокремити від інших обіцянок у даному договорі (тобто товар або послуга є відокремленою у 

контексті даного договору). 

        Дохід визнається, коли (або у міру того, як) Товариство виконує зобов’язання, передаючи 
обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) 

клієнт отримує контроль над таким активом. 

       З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами», застосовується метод результатів, зокрема, аналіз виконання обов’язків, 

завершених на дату оцінки, що підтверджується актами виконаних робіт (наданих послуг).  

      На ранніх стадіях виконання контракту, за яким виручка має визнаватися прогресивно, коли 
надійно оцінити результат виконання контракту не є можливим, виручка може визнаватися в 

обсязі понесених витрат. Контракт вважається таким, що знаходиться на ранній стадії виконання, 

якщо при його виконанні понесено до 5 % його кошторисної вартості.  

      За наявності компоненту фінансування в угодах з продажу не застосовуються коригування 
виручки, якщо в момент укладення угоди очікується, що період між поставкою і оплатою 

становить не більше 12 місяців. 

      Вартість переданих товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до 
того, як настане дата сплати такої компенсації, Товариство відображає в обліку як контрактний 

актив, за винятком будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. Контрактний 

актив – це право на компенсацію в обмін на товари або послуги, які Товариство передало клієнту. 
Товариство оцінює контрактний актив на зменшення корисності відповідно до МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти». Дебіторська заборгованість – це безумовне право на компенсацію, яке 

не потребує інших умов для того, щоб настала дата сплати такої компенсації, ніж плин часу. 

Контрактні активи подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних активів окремо від 
дебіторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у дебіторську заборгованість не 

перевищує 12 місяців з дати визнання виручки або зі звітної дати, або як необоротний актив в 

протилежному випадку. 
       Контрактні зобов’язання подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних зобов’язань 

окремо від кредиторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у кредиторську 

заборгованість не перевищує 12 місяців з дати визнання попередньої оплати (чи зобов’язання з 

повернення) або зі звітної дати, або як довгострокові зобов’язання в протилежному випадку. 
      Якщо інші операційні доходи підпадають під сферу дії МСФЗ 15 «Дохід від договорів з 

клієнтами», вони визнаються відповідно до вищенаведених положень Облікової політики. Якщо 

інші операційні доходи підпадають під сферу дії інших МСБО і МСФЗ, вони визнаються 
відповідно до вимог цих стандартів. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
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       Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений 

період часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім 

випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).  
     Якщо виручка від надання послуг не може бути достовірно оцінена і не існує імовірності 

відшкодування понесених видатків, то виручка не визнається, а понесені видатки визнаються 

витратами періоду в якому були понесені, і подаються у складі інших операційних витрат у звіті 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  

     При реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг за договорами комісії (агентськими 

договорами) виручка визнається за умови дотримання критеріїв, передбачених МСФЗ 15 «Дохід 
від договорів з клієнтами» на дату, яка зазначена у звіті комісіонера (агента), якщо інше не 

передбачено умовами договору, укладеного між сторонами. Сума виручки дорівнює загальній 

сумі договору комісії (агентського договору), а сума видатків, що відшкодовуються за договором 

комісії (агентським договором) третім сторонам, включається до витрат на збут в періоді визнання 
доходів за цими договорами комісії (агентськими договорами) з одночасним визнанням 

зобов’язань, які класифікуються на довгострокові і поточні відповідно до умов договору комісії 

(агентського договору). 

Витрати 

 

Загальна інформація 

     Метою даного розділу Облікової політики є визначення підходу до обліку витрат, що 
утворюють собівартість готової продукції, наданих послуг, а також інших витрат звітного періоду.  

Витратами звітного періоду визнавати зменшення активів або збільшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його 
вилучення або розподілу власниками) Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцінені. 

 

Класифікація витрат 

Додаткові витрати на отримання договору 

      Додаткові витрати на отримання договору - це ті витрати, які несе Товариство щоб отримати 

договір з клієнтом, які він не поніс би, якби не отримав цього договору.  
     Витрати на отримання договору (контракту) визнаються як витрати по мірі їх виникнення, якщо 

ці витрати не є такими, що явно відшкодовуються клієнтом, незалежно від того, чи отримано 

договір. 
      Товариство відповідно до дозволеного спрощення практичного характеру визнає витрати на 

отримання договору (контракту) як інші операційні витрати у звіті про прибутки і збитки та інший 

сукупний дохід у момент їх виникнення, якщо період амортизації активу, що був би визнаний у 

противному випадку, не перевищує одного року. У протилежному випадку визнається 
необоротний актив «Капіталізовані витрати на укладання контракту» (а у разі не суттєвості в 

складі інших необоротних активів), який визнається витратами на пропорційній основі відповідно 

до виконання обов’язків за контрактом з ним пов’язаним.  
Витрати на виконання договору 

      Якщо витрати, понесені при виконанні договору з клієнтом, не належать до сфери дії іншого 

Стандарту (наприклад, МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основні засоби» або 
МСБО 38 «Нематеріальні активи»), Товариство визнає актив внаслідок витрат, понесених з метою 

виконання контракту (договору), тільки якщо ці витрати відповідають усім таким критеріям: 

 витрати відносяться безпосередньо до договору або очікуваного договору, який 

Товариство може чітко окреслити; 

 витрати генерують або покращують ресурси Товариства, які будуть використовуватися при 

задоволенні (або у процесі задоволення) зобов'язань щодо виконання у майбутньому; та 

 очікується, що витрати будуть відшкодовані. 
До витрат, пов´язаних безпосередньо з контрактом - договором (або конкретним очікуваним 

договором), належать: 

 прямі матеріальні витрати (сировина і матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі, паливо 

та енергія на технологічні цілі, що використовуються у наданні обіцяних послуг клієнту); 

 прямі витрати на оплату праці (основна і додаткова заробітна плата та відрахування до фондів 
соціального страхування виробничого персоналу, який надає обіцяні послуги клієнту); 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2015_ukr-compressed.pdf


 витрати, які відповідно до договору явно оплачує клієнт; 

 інші витрати, які понесені тільки тому, Товариство уклало договір. 

       Зазначені витрати є витратами на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг). 

Облік витрат на виробництво продукції (виконання робіт, надання послуг) Товариство здійснює у 

розрізі кожного окремого контракту у розрізі відокремлених компонентів. 
       Аналітичний облік прямих витрат здійснювати за статтями калькулювання виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг) та центрами відповідальності (у розрізі виробничих 

підрозділів).  

Податок на прибуток  

 

Загальна інформація  
     Дана глава Облікової політики визначає порядок визнання, оцінки, подання та розкриття 

податку на прибуток у відповідності до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Відстрочені податкові зобов'язання – суми податків на прибуток, що підлягають сплаті в 

майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць. 
Відстрочені податкові активи – це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в 

майбутніх періодах відповідно до: 

а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню; 
б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди; 

в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди. 

Обліковий прибуток – прибуток або збиток за період до вирахування податкових витрат. 

Оподатковуваний прибуток (податковий збиток) – прибуток (збиток) за період, визначений 
відповідно до правил, установлених податковими органами, згідно з якими податки на прибуток 

підлягають сплаті (відшкодуванню). 

Податкові витрати (податковий дохід) – загальна сума, що включається до визначення 
прибутку або збитку за період відповідно до поточних та відстрочених податків. 

Поточний податок – сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період. 

Визнання та оцінка поточних податкових зобов’язань та поточних податкових активів 

      Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний і попередній періоди оцінюються за 

сумою, яку передбачається сплатити податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють до кінця звітного 
періоду. 

     Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує суму, яка 

підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення визнається як поточний актив. 

Визнання та оцінка відстрочених податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів  

      Відстрочені податкові активи та зобов'язання оцінюються за ставками оподаткування, які 

передбачається використовувати в період реалізації активу чи погашення зобов'язання, на основі 
ставок оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного 

періоду. 

     Оцінка відстрочених податкових зобов'язань і відстрочених податкових активів має 

відображати податкові наслідки, які відповідали б способу, яким суб'єкт господарювання 
передбачає на кінець звітного періоду відшкодувати або погасити балансову вартість своїх активів 

і зобов'язань. 

     Відстрочені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються. 
    Відстрочені податкові активи (зобов’язання) з податку на прибуток розраховуються балансовим 

методом шляхом визначення тимчасових різниць на кожну звітну дату між податковою базою 

активів та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності, складеної за МСФЗ. 

Балансова вартість відстроченого податкового активу визнається тільки в тих межах, у яких існує 
ймовірність отримання оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати вигоду 

від відстроченого податкового активу. 

      Поточні та відстрочені податки визнаються як дохід або витрати і включаються до прибутку 
або збитку звітного періоду, крім випадків, коли податки виникають від операції або події, яка 

визнається, в тому самому або в іншому періоді поза прибутком або збитком, зокрема: 

 в іншому сукупному прибутку (наприклад, зміна балансової вартості, що виникає від 

переоцінки основних засобів), 



 безпосередньо у власному капіталі (наприклад, коригування залишку нерозподіленого 

прибутку на початок періоду, що виникає внаслідок зміни облікової політики, яка застосовується 

ретроспективно, або внаслідок виправлення помилки). 

      Відстрочені податкові активі і зобов’язання у Звіті про фінансовий стан подаються згорнуто. 

Внески до Державного пенсійного фонду  
      Товариство не має ніяких інших пенсійних програм, крім державної пенсійної системи 

України, що вимагає від роботодавця здійснення поточних внесків, які розраховуються як 
відсоткова частка від загальної суми заробітної плати. Ці витрати в Звіті про прибутки та збитки 

відносяться до періоду, в якому нараховується заробітна плата. Крім цього, у Товариства не існує 

програм додаткових виплат при виході на пенсію та інших компенсаційних програм, які б 
потребували додаткових нарахувань.  

3. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

            Міжнародні стандарти фінансової звітності, поправки до них, інтерпретації, які були 

видані, але не враховувались на дату випуску фінансової звітності Товариства. В цей перелік 

включені стандарти, інтерпретації та роз'яснення, які потенційно можуть впливати на розкриття 

інформації, фінансовий стан або фінансові показники Товариства.  

Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2020, ефективна дата яких не настала: 

МСФЗ та 

правки до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Застосування 

у 

фінансовій 

звітності за 

рік, що 

закінчився 

31.12.2020 р 

МСФЗ 9 

Фінансові 

інструменти , 

МСБО 39 

Фінансові 

інструменти: 

Визнання та оцінка 

, МСФЗ 7 

Фінансові 

інструменти: 

Розкриття 

інформації , МСФЗ 

4 Страхові 

контракти та 

МСФЗ 16 Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ 

в рамках Реформи IBOR опублікувала 

поправки, що доповнюють випущені у 

2019 році та зосереджують увагу на 

наслідках реформи базового рівня 

процентних ставок на фінансовій 

звітності компанії, які виникають, коли, 

наприклад, базовий показник процентної 

ставки, який використовується для 

обчислення процентів за фінансовим 

активом замінено альтернативною 

базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають 

питання, які можуть вплинути на 

фінансову звітність під час реформи 

базового рівня процентних ставок, 

включаючи наслідки змін договірних 

грошових потоків або відносин 

хеджування, що виникають внаслідок 

заміни базового рівня процентної ставки. 

з альтернативною базовою ставкою 

(проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада 

внесла зміни до вимог зазначених 
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стандартів, що стосуються: 

 зміни договірних грошових потоків - 

компанії не доведеться припиняти 

визнання або коригувати балансову 

вартість фінансових інструментів для 

змін, що вимагаються реформою, а 

замість цього оновить ефективну 

процентну ставку, щоб відобразити 

зміну до альтернативної базової 

ставки; 

 облік хеджування - компанії не 

доведеться припиняти облік 

хеджування виключно тому, що вона 

вносить зміни, які вимагає реформа, 

якщо хеджування відповідає іншим 

критеріям обліку хеджування; і 

 розкриття інформації - компанія 

повинна буде розкривати інформацію 

про нові ризики, що виникають 

внаслідок реформи, та про те, як вона 

управляє переходом до 

альтернативних ставок. 

Поправки до Фази 2 

поширюються лише на зміни, які вимагає 

реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та 

відносин хеджування. 

МСБО 16 

«Основні засоби» 

Поправки забороняють компанії 

вираховувати з вартості основних засобів 

суми, отримані від реалізації вироблених 

предметів, коли компанія готує актив до 

його цільового використання. Натомість 

компанія визнає такі надходження від 

продажу та пов'язані з ними витрати у 

прибутку або збитку. 
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МСБО 37 

«Забезпечення, 

непередбачені 

зобов’язання та 

непередбачені 

активи» 

Поправки уточнюють, що 

«витрати на виконання договору» 

являють собою витрати, безпосередньо 

пов'язані з договором - тобто або 

додаткові витрати виконання договору 

(наприклад, прямі витрати на працю і 

матеріали), або розподіл інших витрат, 

які також безпосередньо пов'язані з 

договором (наприклад , розподіл 

амортизації об'єкта основних засобів, що 

використовується при виконанні 

договору). 
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МСФЗ 3 

«Об’єднання 

Актуалізація посилань в МСФЗ 

(IFRS) 3 на Концептуальні основи 
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бізнесу» підготовки фінансової звітності, не 

змінюючи вимог до обліку для 

об'єднання бізнесів. 

Додано виняток щодо 

зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей 

виняток передбачає, що стосовно деяких 

видів зобов'язань і умовних зобов'язань 

організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 

3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 

«Забезпечення, непередбачені 

зобов'язання та непередбачені активи" 

або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 21 

«Збори », а не на Концептуальні засади 

фінансової звітності 2018 року. 

Щорічні 

поправки в МСФЗ 

(2018-2020): МСФЗ 

(IFRS) 1 

Дочірнє підприємство, яке 

уперше застосувало МСФЗ. Поправка 

дозволяє дочірньому підприємству, що 

застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке 

переходить на МСФЗ пізніше своєї 

материнської компанії), виконати оцінку 

накопиченого ефекту курсових різниць у 

складі іншого сукупного доходу - на 

підставі такої оцінки, виконаної 

материнською компанією на дату її 

переходу на МСФЗ. 
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Щорічні 

поправки в МСФЗ 

(2018-2020): МСФЗ 

(IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що 

включається в «10-відсотковий» тест при 

припиненні визнання фінансових 

зобов'язань. Поправка уточнює характер 

такої комісійної винагороди - воно 

включає тільки винагороду, сплачене між 

позикодавцем і займополучателя, 

включаючи винагороду, сплачене або 

отримане від особи інших сторін. 
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Щорічні 

поправки в МСФЗ 

(2018-2020): МСФЗ 

(IFRS) 16  

Стимулюючі платежі по оренді. 

Поправка уточнює ілюстративний 

приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 

шляхом виключення прикладу 

урахування відшкодування, отриманого 

орендарем від орендодавця в якості 

компенсації за понесені витрати на 

поліпшення об'єкта оренди. 

  

Щорічні 

поправки в МСФЗ 

(2018-2020): МСБО 

(IAS) 41 

Ефекти оподаткування при 

визначенні справедливої вартості. 

Поправка виключає вимогу IAS 41:22, 

яка вказує, що потоки грошових коштів, 

пов'язані з оподаткуванням, не 

включаються до розрахунків 

справедливої вартості біологічних 
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активів. Поправка призводить до 

відповідності IAS 41 і IFRS 13. 

МСБО 1 

«Подання 

фінансової 

звітності» 

Поправки роз'яснюють критерій 

у МСБО 1 для класифікації зобов'язання 

як довгострокового: вимога до суб'єкта 

господарювання мати право відкласти 

погашення зобов'язання принаймні на 12 

місяців після звітного періоду. 

Сутність поправок: 

 уточнено, що зобов'язання 

класифікується як довгострокове, 

якщо у організації є право 

відстрочити врегулювання 

зобов'язання щонайменше на 12 

місяців, а право компанії на 

відстрочку розрахунків має існувати 

на кінець звітного періоду; 

 класифікація залежить тільки він 

наявності такого права і не залежить 

від імовірності того, чи планує 

компанія скористатися цим правом - 

на класифікацію не впливають наміри 

чи очікування керівництва щодо того, 

чи компанія  реалізує своє право на 

відстрочку розрахунків; 

 роз’яснення впливу умов 

кредитування на класифікацію  - 

якщо право відстрочити 

врегулювання зобов'язання залежить 

від виконання організацією певних 

умов, то дане право існує на дату 

закінчення звітного періоду тільки в 

тому випадку, якщо організація 

виконала ці умови на дату закінчення 

звітного періоду. Організація повинна 

виконати ці умови на дату закінчення 

звітного періоду, навіть якщо 

перевірка їх виконання здійснюється 

кредитором пізніше; і 

 роз’яснення вимог до класифікації 

зобов'язань, які компанія може або 

може погасити шляхом випуску 

власних інструментів власного 

капіталу. 
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МСФЗ 17 

Страхові контракти  

• Виключення деяких видів договорів 

зі сфери застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і 

зобов'язань, пов'язаних з договорами 

страхування в звіті про фінансовий 

стан 
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• Вплив облікових оцінок, зроблених 

в попередніх проміжних фінансових 

звітностях 

• Визнання і розподіл аквізиційних 

грошових потоків 

• Зміна у визнанні відшкодування за 

договорами перестрахування в звіті 

про прибутки і збитки 

• Розподіл маржі за передбачені 

договором страхування інвестиційні 

послуги (CSM) 

• Можливість зниження фінансового 

ризику для договорів вхідного 

перестрахування і непохідних 

фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу 

МСФЗ 17, а також продовження 

періоду звільнення від застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 для страхових 

компаній до 1 січня 2023 року 

• Спрощений облік зобов'язань по 

врегулюванню збитків за договорами, 

які виникли до дати переходу на 

МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік 

для зниження фінансового ризику 

• Можливість визначення 

інвестиційного договору з умовами 

дискреційного участі в момент 

переходу на новий стандарт, ніж в 

момент виникнення договору 
 

 01.01.2020 

Товариство у фінансовій звітності за 2020 рік, що закінчився 31.12.2020 р., не застосувала 
достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. 

 

4. Припинена діяльність 
      На дату затвердження цієї фінансової звітності не затверджено ніяких планів щодо припинення 

окремих напрямків діяльності Товариства. 

 

5. Нематеріальні активи 
      Зміни в нематеріальних активах за 2020 рік. 

(тис. грн.) 

Показник 

Права 

користування 

майном та  

інші 

нематеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Нематеріальні 

активи,  

всього 

1 2 3 4 

Первісна вартість на початок 

звітного періоду (01.01.2020 р.) 
456 0 456 

Закупівля 0 0 0 



Показник 

Права 

користування 

майном та  

інші 

нематеріальні 

активи 

Незавершені 

капітальні 

інвестиції 

Нематеріальні 

активи,  

всього 

1 2 3 4 

Ліквідація 0 0 0 

Інші зменшення 1 0 0 

Первісна вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2020р.) 
724 0 724 

Амортизація на початок звітного 

періоду (01.01.2020 р.) 
377 0 377 

Поточна амортизація 2 0 2 

Ліквідація 0 0 0 

Інші зменшення 0 0 0 

Амортизація на кінець звітного 

періоду (31.12.2020 р.) 
379 0 379 

Залишкова вартість на кінець 

звітного періоду (31.12.2020 р.) 
345 0 345 

 

       Нематеріальні активи станом на 31 грудня 2020 року в заставі не перебувають. 

 

6. Основні засоби та незавершені капітальні інвестиції 

      Зміни в основних засобах за 2020 рік 

(тис. грн.) 

Показник Землі 

Будин

ки  

та 

спору

ди 

Машин

и 

та 

облад-

нання 

Транс-

портні 

засоби 

Інші 

основ

ні 

засоби 

Незаверш

ені 

капітальні 

інвестиції 

Всього 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Первісна вартість 

на початок звітного 

періоду (01.01.2020 

р.) 

 0 264040 1336 5106 
5247 

 

243217 

 
518946 

Збільшення 

(придбан-ня, 
модернізація тощо) 

 0 8459 39 
 

48 
51298 

 
59844 

Приєднання  0       

Переоцінка 

(індексація 
балансової вартості 

житлових будинків) 

 0       

Продаж та ліквідація  0       

Інші зменшення  0 57518 568  1233 9532 68851 

Первісна вартість 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2020 

р.) 

 0 214982 807 5106 4062 284983 509939 

Амортизація на 

початок звітного 

періоду (01.01.2020 

р.) 

0 29339 11161 1130 1616  33246 



Показник Землі 

Будин

ки  

та 

спору

ди 

Машин

и 

та 

облад-

нання 

Транс-

портні 

засоби 

Інші 

основ

ні 

засоби 

Незаверш

ені 

капітальні 

інвестиції 

Всього 

1 2 3 4 6 7 8 9 

Поточна амортизація  0 
12970 

 
86 1021 

265 

 
 14342 

Приєднання  0       

Переоцінка  0       

Продаж та ліквідація  0       

Інші зменшення  0       

Амортизація на 

кінець звітного 

періоду (31.12.2020 

р.) 

 0 
34958 

 
680 2151 

648 

 
 38077 

Залишкова вартість 

на кінець звітного 

періоду (31.12.2020 

р.) 

 0 180383 127 2955 3414 284983 471862 

      Діапазон строків корисного використання(експлуатації) основних засобів становить від 24 до 

240 місяців, в тому числі по групах : 

 будинки, споруди - до 240 місяців; 

 машини та обладнання - до 72 місяців; 

 транспортні засоби - до 88 місяців; 

 інструменти, прилади, інвентар, меблі - до 120 місяців; 

 інші основні засоби - до 144 місяців. 

Вартість інвестиційної нерухомості станом на 31 грудня 2020 року складала 29636,0 тис. грн. 
       

 7. Довгострокова дебіторська заборгованість 

    Станом на 31.12.2020 р. довгострокова дебіторська заборгованість відсутня 

 

8. Запаси 

      Балансова вартість запасів (тис. грн.) 

 31.12.2019 31.12.2020 

1   

Матеріали 4 461 4437 

Готова продукція 78 686 55969 

Товари (нерухоме майно) 8 470 5440 

Незавершене виробництво 0 0 

Резерв на знецінення 0 0 

Всього 91 617 65846 

         Запаси відображаються за первісною вартістю. Збитки від знецінення визнаються витратами 
того періоду, в якому виявлені факти знецінення. Запаси в заставі не перебувають. Резерв 

знецінення запасів обліковою політикою не передбачений. 

 

9. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 
Склад короткострокової дебіторської заборгованості (тис. грн.): 

 Показник 31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

45215 14600 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:   

за виданими авансами 3 396 49028 



з бюджетом 0 1836 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 

доходів 
0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 35 001 51199 

Резерв сумнівної заборгованості по розрахункам з покупцям 123 27 

Резерв сумнівної заборгованості за авансами виданими 0 0 

Резерв сумнівної заборгованості за іншою заборгованістю 0 0 

Короткострокові заборгованості за поставками та інше, 

за вирахування резерву сумнівних боргів 
83 489 116636 

До поточної заборгованості віднесена і заборгованість  зі строком виникнення більше 12 місяців.  

Станом на 31 грудня 2020 р. у звітності визнано резерв сумнівних боргів в розмірі 27 тис. грн..  

Зміни резерву сумнівних боргів протягом 2019 року представлені наступним чином: 
(тис. грн.) 

Показник 31.12.2020 

1 2 

Резерв сумнівних боргів на початок року 123 

Нараховано   27 

Списано   123 

Резерв сумнівних боргів на кінець року 
27 

 

Товариство не вимагає застави за дебіторською заборгованістю за товари, роботи, послуги. 
Інформація про кредитний ризик, валютний та процентний ризики наведена у Примітці 27. 

10. Грошові кошти (тис. грн.) 

Показник 31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 

Грошові кошти в банку:   

Поточний рахунок в грн. 2 432 6255 

Поточний рахунок в валюті 0  

Депозити до 1 року 12 000 6000 

Грошові кошти, обмежені для використання (для обліку коштів 
на рахунку у системі електронного адміністрування податку на 

додану вартість) 

559 577 

Інші грошові кошти (в тому числі чеки, грошові кошти в 

дорозі) 
  

Грошові кошти в касі 0  

Грошові кошти та їх еквіваленти, всього 14 991 12832 

Обмежень щодо використання грошових коштів немає за виключенням коштів на рахунку у 

системі електронного адміністрування податку на додану вартість. 

11. Інші оборотні активи 
    Інші оборотні активи станом на 31.12.2020 р. складали 5371 тис. грн. (на 31.12.2019 р. – 5504 

тис. грн.). До складу інших оборотних активів включені суми податкового кредиту з ПДВ (за 

неотриманими податковими накладними). 

12. Власний капітал  

а) Статутний капітал 

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2020 року складає 190 тис. 

грн та відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Частка держави в 
статутному капіталі Товариства відсутня.     

        На загальних зборах учасників Товариства 6 листопада 2020 року (протокол № 20) 

учасниками ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» було прийняте рішення про створення ТОВ «Л.С.Ц.» 
шляхом виділу з ТОВ «ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ» частини активів та пасивів балансу в розмірі 33 

660 тис. грн, в тому числі, частини статутного капіталу в розмірі 10 тис. грн, при розподілу внесків 

до статутного капіталу ТОВ «Л.С.Ц.» збережено співвідношення внесків, що існувало в  ТОВ 
«ТМО «ЛІКО-ХОЛДІНГ». Таким чином, статутний капітал Товариства був зменшений на 10 тис. 

грн. Рішення про затвердження нової редакції Статуту зі статутним капіталом в розмірі 190 тис. 



грн та новими внесками учасників до статутного капіталу було також прийняте 6 листопада 2020 
року (Протокол № 20 від 06.11.2020 року). 

 

Статутний капітал станом на 31 грудня 2020 року розподілений між учасниками 

наступним чином: 

№ 
п/п 

Учасники 
Загальна сума 
внеску (грн.) 

Частка в статутному 
фонді (%) 

1 Лисов Ігор Володимирович 186200,00 98,0 

2 Лисов Руслан Ігоревич  2850,00 1,5 

3 Посвістак Марія Григорівна  950,00 0,5 

 Всього 190000,00 100,0 

          Рішення про затвердження останньої редакції Статуту було прийняте 6 листопада 2020 року 
(Протокол № 20 від 06.11.2020 року).  

б) Нерозподілений прибуток  

      Нерозподілений прибуток в сумі 12388 тис. грн станом на 31 грудня 2019 року  зменшений на 

суму чистого збитку, отриманого від діяльності у 2020 році в сумі 8658 тис. грн,і на суму списаної 
за рахунок нерозподіленого прибутку за попередній період простроченої дебіторської 

заборгованості на суму 2520,0тис.грн таким чином, станом на 31 грудня 2020року нерозподілений 

прибуток Товариства склав 1210,0 тис. грн. 

в) Резервний капітал 
    Резервний капітал станом на 31 грудня 2020року складав 10 тис. грн.  За 2020 рік  відрахування 

до резервного капіталу не здійснювались. 

13. Додатковий та резервний капітал 
Протягом 2020 року додатковий капітал у Товариства відсутній.  

14. Капітал у дооцінках 

Протягом 2020 року капітал у дооцінках у Товариства відсутній.  

15. Зобов’язання за кредитами 

Станом на 31.12.2020 р. у Товариства відсутні зобов’язання за кредитними договорами. 

16. Довгострокові зобов’язання. Поточні та довгострокові забезпечення 

       Товариство є емітентом цінних паперів, які допущені до торгів на фондових біржах. 

Довгострокові зобов’язання і забезпечення станом на 31 грудня 2020 року складали 681472 тис. 
грн, в тому числі, дострокові зобов’язання за облігаціями та опціонами власної емісії – 648734 тис. 

грн., сума цільового фінансування будівництва фізичними особами – 32592 тис. грн., забезпечення 
виплат персоналу (резерв оплати відпусток) - 146 тис. грн..  

       Дострокові зобов’язання за облігаціями та опціонами власної емісії відображені в балансі за 
теперешньою (дисконтованною) вартістю з врахуванням строків погашення.  

      Поточних забезпечень протягом 2020 року у Товариства не було. До довгострокових 

забезпечень віднесені довгострокові забезпечення витрат персоналу в сумі 146 тис. грн станом на 
31 грудня 2020 року 

17. Резерви 

Довгострокові та  короткотермінові резерви протягом 2020 року Товариством не створювались. 

 18. Поточна кредиторська заборгованість 
Структура кредиторської заборгованості: 

(тис. грн.) 

Показник 31.12.2019 31.12.2020 

1 2 3 

Короткострокові кредити банків, фінансових установ  0 0  

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

 0 0  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 190 727 

Аванси, отримані на поставки, короткострокові інвестиції  0 0 

За розрахунками з бюджетом 2 162 1299 



За заробітною платою  0 0 

За фондами соціального страхування 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 686 1096 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

0 0 

Інші поточні зобов’язання 14 804 17857 

Короткострокові зобов’язання по поставках та інше, всього 22 842 20979.0 

 

19. Доходи Товариства за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком 

Доходи Товариства 
За 2020 рік 

сума (тис. грн.) 

За 2019 рік 

сума (тис. грн.) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
67 200 111 265 

Інші операційні доходи 22 220 16 126 

Доход від участі в капіталі 0 0 

Інші доходи  27 000 

Інші фінансові доходи 1 728 6 800 

Інший сукупний дохід 0 0 

Разом доходів 91 148,0 161191 

 

20. Витрати Товариства за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком 

                      

Витрати  Товариства 
За 2020 рік 

сума (тис. грн.) 

За 2019 рік 

сума (тис. грн.) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

25748 75 924 

Адміністративні витрати 30036 37 055 

Витрати на збут 2540 2 685 

Інші операційні витрати 32904 25 101 

Фінансові витрати 8578 12 725 

Витрати від участі в капіталі  0 

Інші витрати  5 823 

Разом 99806 159 313 

 

Елементи операційних витрат за 2020 рік в порівнянні з 2019 роком 

  

Витрати діяльності Товариства 

За 

2020сума (тис. 

грн.) 

За 

2019сума (тис. 

грн.) 

Матеріальні витрати  322 

Витрати на оплату праці 10927 13 060 

Відрахування на соціальні заходи 2158 2 609 

Амортизація 14437 16 399 

Інші операційні витрати 72284 108 375 

Разом 99806 140 765 



 
21. Адміністративні витрати Товариства за 2020рік склали 30036 тис. грн., за 2019 рік – 37055 

тис. грн. 

 

22. Витрати на збут Товариства 
В 2020 році витрати на збут склали 2540тис. грн, в 2019 році – 2685тис. грн. 

 

23. Інші операційні доходи та витрати Товариства за 2020 рік 

Структура операційних доходів: 
(тис. грн.) 

Інші операційні доходи 2020 

1 2 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 22053 

Дохід від дохід від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю 
 

Списання кредиторської заборгованості 41 

Отримані штрафи, пені, неустойки  

Інше 126 

Інші операційні доходи, всього 22220 

Структура операційних витрат: 

(тис. грн.) 

Інші операційні витрати 2020 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 14864 

Неустойки, штрафи, відшкодування 1 

Списання  сумнівних боргів 27 

Собівартість надання послуг з оренди 
17682 

 

Інше  330 

Інші операційні витрати, всього 32904 

24. Інші доходи та витрати Товариства за 2020 рік 

Структура інших доходів: 
(тис. грн.) 

Інші доходи 2020 

1 2 

Дохід вiд реалізації фінансових інвестицій 1728 

Інші 0 

Інші доходи, всього 1728 

Структура інших витрат: 

(тис. грн.) 

Інші витрати 2020 

1 2 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 0 

Інші 0 

Інші витрати, всього  

Інші фінансові доходи отримані Товариством у 2020 році у вигляді відсотків за депозитними 
вкладами в сумі 1728 тис. грн, за 2019 рік інші фінансові доходи отримані Товариством у вигляді 

відсотків за депозитними вкладами в сумі 6800 тис. грн. 

До фінансових витрат за 2020 рік Товариством віднесені збитки від дисконтування облігації 
власного випуску в сумі 8578 тис. грн. 

 

25. Податок на прибуток за 2020 рік 

    Згідно із законодавством України, в звітному періоді діяла затверджена ставка податку на 
прибуток – 18%. 

Витрати з податку на прибуток у звітному році складають 0тис. грн.,  



 

26. Звіт про рух грошових коштів у 2020 році 

    Залишок коштів на початок звітного 2020 року на поточних рахунках та поточних рахунках із 
спеціальним режимом використання в банківських установах Товариства – 17 363 тис. грн. 

Станом на кінець дня 31.12.2020 залишок коштів Товариства на поточних рахунках в банківських 

установах в національній валюті –  14 991 тис. грн, в касі Товариства протягом 2020 року готівкові 
кошти були відсутні. 

Рух коштів у результаті операційної діяльності:  

Надходження від:  

 реалізації товарів, послуг – 51425 тис. грн; 

 повернення авансів – 109 тис. грн.; 

 від операційної оренди – 57536 тис. грн.; 

 інші                                  91 
Разом надходжень – 109161 тис. грн. 

Витрачання коштів на оплату:  

 товарів (робіт, послуг) – 120576 тис. грн.; 

 працівникам на отримання заробітної плати – 8757 тис. грн.; 

 відрахувань на соціальні заходи – 2179 тис. грн.; 

 зобов’язань з податків і зборів – 17864 тис. грн.;  

 повернення авансів – 241 тис. грн.; 

 інші витрачання – 65 тис. грн. 

Разом витрачання -149682 тис. грн. 

Чистий рух коштів від операційної діяльності складає -  - 40521 тис. грн. 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності:  

   Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності пов’язаний з надходженням від реалізації 

фінансових інвестицій на суму 27 000 тис. грн., відсотків за депозитами в сумі 780 тис. грн та інші 
надходження в сумі 126 тис. грн та витрачанням на придбання фінансових інвестицій в сумі  тис. 

грн.   

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 27906 тис. грн. 

Рух коштів у результаті фінансової діяльності:  

   Інші надходження – 104513 тис. грн.  

Інші платежі на суму 94057 тис. грн.,  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає -10456 тис. грн. 
Чистий рух коштів за звітний період складає  -  -2159 тис. грн. 

 

27. Управління фінансовими ризиками  
   В ході звичайної діяльності у Товариства виникають кредитний ризик, ризик ліквідності та 

валютний ризик. 

(а) Огляд 

При використанні фінансових інструментів Товариство зазнає таких видів ризиків: 
- кредитний ризик; 

- ризик ліквідності; 

- ринковий ризик.  

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає 

Товариство, про цілі, політику, процедури оцінки та управління ризиками, а також про управління 
капіталом Товариства. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до 

цієї фінансової звітності.  

Управлінський персонал несе всю повноту відповідальності за організацію системи управління 
ризиками та нагляд за функціонуванням цієї системи.  

Політика з управління ризиками розроблена з метою виявлення та аналізу ризиків, яких зазнає 

Товариство, встановлення належних лімітів ризику та впровадження засобів контролю ризиків, а 

також для здійснення моніторингу рівнів ризику та дотримання встановлених лімітів. Політика та 
системи управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових 

умов та умов діяльності Товариства. Через засоби навчання та стандарти і процедури управління 

Товариство намагається створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в 



якому всі працівники розуміють свої функції та обов’язки. 

(б) Кредитний ризик 

    Товариство знаходиться під впливом кредитного ризику, який представляє собою ризик того, 
що одна сторона фінансового інструменту призведе до фінансових втрат для іншої сторони 

внаслідок невиконання зобов’язання за договором. Кредитний ризик виникає в результаті 

довгострокової дебіторської заборгованості Товариства на умовах відстрочення платежів з 
контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи. 

Фінансові інструменти, за якими у Товариства може з’явитися значний кредитний ризик, 

представлені в основному дебіторською заборгованістю і грошовими коштами та їх еквівалентами 
та інвестиційними цінними паперами. 

Товариство відстежує та аналізує кредитний ризик для кожного конкретного випадку на 

індивідуальній основі та ґрунтуючись на історичному досвіді. Керівництво Товариства вважає, що 

немає суттєвих ризиків втрат через зниження вартості активів. Максимальний розмір кредитного 
ризику Товариства за класами активів представлений балансовою вартістю фінансових активів у 

Звіті про фінансовий стан. 

Керівництво Товариства здійснює аналіз торгової дебіторської заборгованості, що підлягає сплаті 
покупцями та замовниками, за строками її виникнення та стежить за простроченими залишками. 

Аналіз дебіторської заборгованості за строками виникнення та зміни в резерві сумнівних боргів 

станом на 31 грудня 2019 р. проводився. 

(в) Ризик ліквідності 
    Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові 

зобов’язання шляхом поставки грошових коштів чи іншого фінансового активу. Підхід до 

управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності 
ліквідності, достатньої для виконання зобов’язань Товариства по мірі настання строків їх 

погашення як у звичайних умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому 

неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства. 
Як правило, Товариство забезпечує наявність грошових коштів та їх еквівалентів, доступних на 

першу вимогу, в обсязі, достатньому для покриття очікуваних короткострокових операційних 

витрат, включаючи витрати на обслуговування фінансових зобов’язань; це не розповсюджується 

на екстремальні ситуації, які неможливо передбачити, наприклад, стихійне лихо. 

(г) Ринковий ризик 

      Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових цін, таких як валютні курси, процентні 

ставки і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи або на вартість фінансових 
інструментів. Метою управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового 

ризику у межах прийнятних параметрів при оптимізації доходності за ризик. Товариство несе 

фінансові зобов’язання з метою управління ринковими ризиками. Всі такі операції здійснюються 

згідно з інструкціями управлінського персоналу.  

Інші ризики зміни ринкових цін 

    Товариство не укладає договорів на придбання або продаж товарів, за винятком того, коли 

метою таких договорів є використання та продаж виходячи з очікуваних потреб Товариства. Такі 
договори не передбачають розрахунків на чистій основі. 

(д) Справедлива вартість 

      Деякі принципи облікової політики Товариства та правила розкриття інформації вимагають 
визначення справедливої вартості як фінансових, так і нефінансових активів і зобов’язань. 

Справедлива вартість була визначена для цілей оцінки та розкриття інформації з використанням 

зазначених далі методів. Там, де це необхідно, додаткова інформація про припущення, зроблені у 

процесі визначення справедливої вартості активу або зобов’язання, розкривається в примітках, що 
стосуються даного активу або зобов’язання. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана при продажі активу або сплачена при 

передачі зобов’язання у ході звичайної господарської операції між учасниками на момент оцінки 
(тобто ціна вибуття). 

 (ж) Управління капіталом 

    Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 
довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також для забезпечення сталого 

розвитку господарської діяльності у майбутньому. 

    Управлінський персонал контролює як структуру статутного капіталу, так і доходність капіталу.  



    Управлінський персонал намагається зберігати баланс між більш високою доходністю, яку 

можна досягти при вищому рівні позикових коштів, і перевагами і стабільністю, які забезпечує 

стійка позиція капіталу. 
Протягом звітного періоду не було змін у підході до управління капіталом. 

 

28. Справедлива вартість фінансових інструментів 
     Справедлива вартість – це сума, за якою фінансовий інструмент можна обміняти у ході 

поточних операцій (крім випадків вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими 

сторонами та яка найкращим чином може бути підтверджена ціною активного ринку. Справедлива 
вартість фінансових активів та зобов'язань, які відображаються в обліку за амортизованою 

вартістю, визначається шляхом дисконтування майбутніх договірних грошових потоків, 

очікуваних до отримання за поточною ринковою процентною ставкою, яка є доступною для 

Товариства, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Балансова 
вартість фінансових активів та зобов'язань у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2020 року 

дорівнює їх справедливій вартості та відображена в балансі за теперешньою (дисконтованною) 

вартістю з врахуванням строків погашення та відображенням результатів переоцінки в складі 
доходів та витрат Товариства.  

 

29. Непередбачені зобов’язання 

(а) Страхування 
      Товариство не має повного страхового покриття щодо своїх активів, на випадок переривання 

діяльності або виникнення відповідальності перед третьою особою у зв’язку зі шкодою, 

заподіяною майну чи навколишньому середовищу в результаті аварій, пов’язаних з майном чи 
операціями Товариства, оскільки управлінський персонал отримує страховий захист тільки у разі, 

якщо вважає це економічно доцільним. Управлінський персонал вважає, що, виходячи з його 

оцінки страхових ризиків та наявності і доступності страхових продуктів в Україні, по цих 
ризиках був забезпечений відповідний страховий захист. Однак до тих пір, поки Товариство не 

отримає більш досконалі страхові продукти, потенційна втрата чи знищення тих чи інших активів 

створює відповідні ризики для операцій та фінансового стану Товариства. 

(б) Непередбачені податкові зобов’язання 
       Для української системи оподаткування характерною є наявність численних податків, а також 

законодавство, яке підлягає частим змінам, яке може застосовуватися ретроспективно, яке може 

тлумачитися по-різному та яке в деяких випадках є суперечливим. Нерідко виникають протиріччя 
у тлумаченні податкового законодавства між місцевою, обласною і державною податковими 

адміністраціями та між Національним банком України і Міністерством фінансів. Податкові 

декларації підлягають перевірці з боку податкових органів, які за законом уповноважені 

застосовувати суворі штрафні санкції, а також стягувати пеню. Податковий рік залишається 
відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох 

календарних років; однак за певних обставин податковий рік може залишатися відкритим довше. 

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні, порівняно із типовими ризиками, 
притаманними країнам з більш розвиненими системами оподаткування. 

          Станом на 31.12.2019 р. Товариством не було створено забезпечення у зв’язку з 

непередбаченими податковими зобов’язаннями. Судових спорів з податковою інспекцією не 
ведеться. 

30. Пов’язані особи 

      В ході звичайної діяльності Товариство здійснює операції з пов’язаними особами. Особи 

вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу 
сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних 

рішень. Пов’язаними сторонами є учасники, основний управлінський персонал та їхні близькі 

родичі, а також компанії, що контролюються учасниками або знаходяться під суттєвим впливом 
учасників. Ціни за операціями з пов’язаними особами встановлюються на регулярній основі. 

Умови операцій з окремими пов’язаними особами можуть відрізнятися від ринкових. 

      Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження і на яких покладена 
відповідальність, прямо чи опосередковано, за планування, управління та контроль діяльності 

Товариства. 

       До основного управлінського персоналу відносяться директор, а також головний бухгалтер. 
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1. Опис діяльності та організаційна структура  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгосподарче об’єднання «ЛІКО-

ХОЛДІНГ» (надалі за текстом – Товариство, Компанія) засноване у 1991 році та являється 

одним з передових забудовників в Україні. 

Принципова стратегія забудовника на поточний та наступні роки полягає в продовженні 

масштабного будівництва на основі залучення додаткових інвестицій, які будуть спрямовані 

на фінансування будівництва житла та об’єктів соціально-культурного призначення в місті 

Києві та їх комплексному обслуговуванні 

Пріоритетним  завданням компанії є будівництво в м. Києва житла орієнтованого на споживача 

середнього рівня достатку. На відведених земельних ділянках площею близько 63 га, що 

розташовані в екологічно чистій зоні поблизу Голосіївського парку та Експоцентру України за 

15 хвилин їзди до центру Києва, успішно продовжується спорудження житлового кварталу, 

який передбачає будівництво житлових будинків на майже 10 тис. квартир, з сучасним 

дизайном та опорядженням фасадів покращеного планування з підземними паркінгами, 

системою відеоспостереження, вбудованими нежитловими приміщеннями, а також комплекс 

благоустрою території, будівництво дитячих садочків, шкіл, торгового центру, фізкультурно-

спортивного комплексу, готелю та інших об’єктів соціальної інфраструктури.  

Очолює Товариство з обмеженою відповідальністю «Територіальне міжгосподарче об’єднання 

«ЛІКО-ХОЛДІНГ» президент компанії. Безпосередньо управлінням займається дирекція, яку 

очолює генеральний директор. Відповідальними за напрямки розвитку підприємства (служба 

контролю за будівництвом, правового забезпечення, земельних відносин, соціально-

культурного розвитку та перспективного розвитку) є заступники генерального директора. До 

структури компанії входять: бухгалтерська служба, юридична служба, фінансовий підрозділ, 

відділ супроводу договорів та реєстрації прав власності, служба інформаційного забезпечення, 

тощо. 

2. Результати діяльності 

За час своєї діяльності Товариством було організовано будівництво 35 жилих будинків на 

8 526 квартир, а саме: 

- у I-му мікрорайоні забудови здано в експлуатацію всі дев'ятнадцять житлових будинків на 

2873 квартири загальною площею 236 871,6 кв. м. житла, 10 603,54 кв. м. нежитлових 

приміщень та 10 паркінгів на 401 машиномiсце. Збудовано, введено в експлуатацію дитячий 

садок на 170 місць та початкову школу на 12 класів, торговий комплекс на 4 596,3 кв.м.  

Введено в експлуатацію  будівлю ліцею загальною площею 9041,6  на 18 класів. 

 

- завершена забудова III мікрорайону, обмеженого вулицями Академіка Вільямса, Василя 

Симоненка, Ломоносова та Мейтуса. Тут зведено 12 житлових будинків на майже 279 484,3 кв. 

м. житла, а це 4 058 квартир, майже двадцять шість тисяч квадратних метрів нежитлових 

приміщень, машиномiсця в підземних паркінгах. Завершено будівництво всіх будинків за 

державною програмою будівництва доступного житла. Тільки в цьому мiкрорайонi для 

учасників державних програм збудовано 1577 квартир загальною площею 109 534 квадратних 

метрів. 

 

- завершена забудова VI-го мікрорайону обмеженого вулицями Академіка Вільямса, 

Маршала Конєва, Академіка Костичева та Василя Касiяна. Тут зведено 4 житлових будинки на 

1 595 квартир, загальною площею 117 330,70 м2, 10 088,05 м2 нежитлових приміщень, підземні 
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паркінги загальною площею 11 656,20 м2  на 343 машиномісця, супермаркет загальною 

площею 1 088,00 м2 та дитячий садок на 200 місць  загальною площею 3 427,00 м2.  

 

Будинки сучасного планування та дизайну, монолiтно-каркаснi, з заповненням пінобетоном, з 

утепленими фасадами, обладнані системою відеоспостереження, підземним паркінгом. 

Квартири зручно сплановані, просторі, світлі, з металопластиковими вікнами. Обслуговує 

будинки експлуатуюча організація ТОВ "ЛIКО-ЖИТЛОСЕРВIС" яке забезпечує жителям 

комфортність проживання, надаючи повний комплекс послуг.  

Окрім житлових будинків, двох дитячих садків,, початкової школи та ліцею побудовано багато 

об’єктів соціальної інфраструктури а саме: театр, фізкультурно-спортивний комплекс з 

найбільшим в Україні плавальним басейном загальною площею 14 795,70 кв. м, готель 

«Фавор», Собор Преображення Господнього, Храм Бориса та Гліба, пам’ятник Блаженнiшому 

Митрополитові Володимиру. Благоустроєні території макрорайонів створюють комфортну 

зону для проживання та відпочинку киян.  

Проведена підрядними підприємствами реконструкція готельного комплексу "Либідь", 

будівництво торгового центру "Квадрат" по вул. Гната Юри, реконструкція трамвайного депо 

по вул. Фрунзе та будівництво тролейбусного депо по вул. Трутенка заслужили найвищих 

оцінок спеціалістів та обслуговуючого персоналу.  

Ринок збуту продукції - місто Київ, споживачами є фізичні та юридичні особи. 

 

У 2020 році в експлуатацію об’єкти не вводились.  

Завершується будівництво дев’ятиповерхового медичного центру по вул. Композитора 

Мейтуса, 5, загальною площею 11663,7 кв. м., який планується ввести в експлуатацію в 

наступному (2021) році. 

 

3. Ліквідність та зобов’язання  

Основні джерела забезпечення ліквідності Товариства це активи, які забезпечують своєчасне 

виконання зобов’язань та наявні зобов’язання: Оскільки ліквідність є здатністю вчасно 

виконувати фінансові зобов'язання, то чим вищий коефіцієнт ліквідності, то більша 

платоспроможність Товариства. 

Товариство має достатньо ліквідних ресурсів, які можуть бути використані для погашення його 

поточних зобов’язань. 

 

Чистий оборотний капітал за 2020 рік склав 179706 тис. грн. 

Коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу –498,19. 

Коефіцієнт ліквідності – 0,61. 

 

Товариство вчасно виконує свої зобов’язання у рамках договірних взаємостосунків з усіма 

партнерами та контрагентами. 

Товариство має великий досвід завдяки якому протягом років своєї діяльності забезпечує 

виконання взятих на себе зобов’язань перед інвесторами і містом та допомагає в досягненні 

мети по будівництву житла та соціальної інфраструктури  в місті Києві. 
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4. Екологічні аспекти 

Результати діяльності Товариства не мають значного впливу на навколишнє середовище, 

Товариство намагається максимально ефективно використовувати природні ресурси та 

впроваджувати ощадні технології.  

Так, одним з головних пріоритетів діяльності Товариства є впровадження і використання 

сучасних технологій та економного використання ресурсів. Хоча специфіка господарської 

діяльності Товариства не передбачає суттєве забруднення навколишнього середовища, 

Товариство намагається ощадливо використовувати паливо та енергетичні ресурси, оптимізує 

використання паперу, картриджів та інших матеріалів.  

Для цього ведеться робота по запровадженню системи електронного документообігу та 

скорочення зайвих документальних процедур. Також серед працівників Товариства постійно 

ведеться роз‘яснювальна робота щодо поширення екологічної відповідальності та свідомості. 

Співробітники заохочуються до використання економних режимів друку, компактного 

форматування документів, надання переваги телефонному спілкуванню чи переписці 

електронною поштою, замість паперового листування. Ведеться роз’яснювальна робота щодо 

необхідності збору та утилізації відпрацьованих елементів живлення тощо. 

У Товаристві постійно ведеться робота по зменшенню енергоспоживання. Постійно 

оновлюється комп’ютерна та офісна техніка на більш сучасну та енергозберігаючу.  

В офісній будівлі Товариства вода використовується виключно для санітарно-гігієнічних та 

побутових потреб офісного приміщення. Небезпечні відходи відсутні.  

У своїй господарській діяльності Товариство не використовує процеси та технології, які 

забруднюють атмосферне повітря. 

 

5. Соціальні аспекти та кадрова політика 

Середньооблікова чисельність штатних працівників 30 осіб. Переважна більшість працівників 

на керівних посадах - жінки. 

Заохочення працівників проводиться шляхом преміювання з нагоди особливих свят, а також 

проведенням спільних культурно-масових заходів (відвідування театрів, організація концертів 

та інше).    

ТОВ «ТМО «Ліко-Холдінг» опікується безпекою праці своїх співробітників. Для цього у 

Товаристві є відповідальна особа, яка здійснює контроль над виконанням всіх вимог з техніки 

безпеки, проводить консультації, профілактичні заходи та навчання нових співробітників. 

Працівники компанії систематично проходять освітні заходи для підвищення своєї 

кваліфікації. Товариство ретельно обирає семінари, лекції та інші заходи у відповідності до 

напрямку діяльності кожного співробітника для отримання максимальної ефективності в 

подальшій діяльності. 

Для забезпечення сприятливих умов праці у Товаристві постійно відновлюються технічні 

засоби отримання, оброблення та передачі інформації, робочі місця облаштовуються зручними 

та комфортними меблями, налагоджено забезпечення працівників якісною водою. 
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Керівництво Товариство неухильно дотримується вимог КЗпП України, та гарантує рівні 

можливості працевлаштування незалежно від походження, соціального та майнового стану, 

статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, місці 

проживання. 

Товариством організовуються та проводяться заходи за дотриманням збереження 

конфіденційної інформації та інформації з обмеженим доступом. 

Під час своєї господарської діяльності Товариством забезпечується дотримання 

антикорупційного законодавства. 

 

6. Ризики 

На сьогоднішній день, основними проблемами будівельного комплексу є наступні:  

1) Недостатній рівень фінансування внаслідок обмеженості кредитних ресурсів для фізичних 

та юридичних осіб;  

Компанія постійно проводить переговори з банками та фінансовими установами щодо 

впровадження програм кредитування населення, таким чином намагаючись створити 

сприятливі умови фінансування для потенційних інвесторів. 

2) Складність i тривалість підготовчої стадії будівництва (процедур відведення земельних 

ділянок, розробки, експертизи, та затверджень проектно-кошторисної документації); 

Компанія співпрацює з спеціальним профільним підприємством яке здійснює ефективну 

роботу в напрямку проектно-вишукувальних робіт. Також створений відділ по врегулюванню 

питань щодо земельних ділянок. Це дає змогу максимально пришвидшити роботу на 

підготовчій стадії будівництва.  

3) Нестабільність та незбалансованість законодавчої бази функціонування окремих ланок 

будівельного комплексу, насамперед, податків (перегляду потребує ряд нормативних актів, 

які регулюють діяльність з підвищення технічного рівня i впливають на 

конкурентоспроможність продукції, експорт будівельних матеріалів i техніки);  

ТОВ “ТМО ”Ліко-Холдінг” являється членом Конфедерації будівельників України. Як 

повноправний член конфедерації, постійно вносить пропозиції щодо вдосконалення 

законодавчих норм на розгляд даної організації, що в подальшому дає змогу спільними 

зусиллями впроваджувати свої ініціативи на рівні уряду та покращувати ситуацію в даному 

напрямку. 

4) Нестабільність цін на матеріали для будівництва, спричинена коливаннями курсу валют, 

та стрибки цін на бензин;  

Компанія проводить політику ощадного виробництва. Заздалегідь складаються плани закупівлі 

будівельних матеріалів та пального, створюється склад та резервний запас. Таким чином 

Компанія намагається нівелювати коливання цін на матеріали і підтримувати безперебійне 

будівництво.  

5) Нестабільність внутрішньої та зовнішньої політичної та економічної ситуації в Україні, 

що негативно впливає на попит на ринку нерухомості 
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Компанія постійно намагається стимулювати попит на ринку житлової нерухомості, 

проводяться рекламні (біл-борди та реклама в інтернеті) та культурно-масові заходи (концерти 

та різноманітні ярмарки), з урахуванням запроваджених за рішеннями уряду карантинних 

обмежень. Метою таких заходів є ознайомлення потенційних інвесторів з компанією та 

пропозиціями, які вона надає на ринку нерухомості.  

7. Дослідження та інновації 

Товариство постійно працює над вдосконаленням якості будівництва. Для цього відповідальні 

особи компанії відвідують будівельні виставки для ознайомлення з новітніми технологіями та 

матеріалами у сфері будівництва, консультуються і переймають досвід у будівництві 

різноманітних будівельних компаній України. Товариство приділяє максимум уваги якості 

виконуваних будівельних робіт, впровадженню енергозберігаючих технологій та оптимальним 

і функціональним плануванням. 

8. Фінансові інвестиції: 

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКО-ВЕТ», ідентифікаційний код юридичної особи 31811504 

Розмір внеску до статутного фонду - 6000.00 грн. 

Розмір статутного капіталу: 12000.00 грн. 

 

 

2. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКО – ГРАНІТ», 

ідентифікаційний код юридичної особи:35824648 

Розмір внеску до статутного фонду - 2000000.00 грн.;  

Розмір статутного капіталу :2000000,00 грн. 

 

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБ'ЄДНАНА 

АВТОЗАПРАВНА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи: 33294948 

Розмір внеску до статутного фонду – 458857,16 грн.;  

Розмір статутного капіталу: 917714,32 грн. 

 

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСІЯ», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 32304258 

Розмір внеску до статутного фонду – 13875,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу:18500.00 грн. 

 

5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА КРОКИ», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 19035640 

Розмір внеску до статутного фонду - 343000.00 грн.;  

Розмір статутного капіталу: 700000.00 грн. 

 

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАГАЗИН № 478» 

Ідентифікаційний код юридичної особи:19263475 

Розмір внеску до статутного фонду – 217081,60 грн. 

Розмір статутного капіталу: 271352,00 грн. 

 

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОМРІ», ідентифікаційний 

код юридичної особи: 31512722 

Розмір внеску до статутного фонду – 8850,00 грн.;  
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Розмір статутного капіталу:11800,00 грн. 

 

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКА-НЕРУХОМІСТЬ» 

ідентифікаційний код юридичної особи: 33630518 

Розмір внеску до статутного фонду – 6640,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу: 33200,00 грн. 

 

9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКО-ПАРКІНГСЕРВІС», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 41745653 

Розмір внеску до статутного фонду – 2000,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу:10000,00 грн. 

 

10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКО-БЬЮТІ», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 32822632 

Розмір внеску до статутного фонду – 4100,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу: 20500,00 грн. 

 

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД РАННЬОГО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

«ЛІКО-СВІТ», ідентифікаційний код юридичної особи: 37249087 

Розмір внеску до статутного фонду – 70000,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу:100000,00 грн. 

 

12. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІКО-НЕТ», 

ідентифікаційний код юридичної особи: 42928559 

Розмір внеску до статутного фонду – 99900,00 грн.;  

Розмір статутного капіталу: 100000,00 грн. 

 

Всього номінальна вартість інвестицій 3 230 303,76 грн. 

 

 

9. Перспективи розвитку 

Стратегія Товариства і надалі полягає у будівництві якісного сучасного житла за доступною 

ціною та об’єктів соціально-культурного призначення. Впроваджувати її нам дозволяє, 

напрацьована роками виробнича та інтелектуальна база, а також, застосування новітніх 

будівельних технологій та матеріалів для підвищення якості та зменшення витрат на 

будівництво. Стратегічними цілями Товариства на найближчий рік є: продовження 

будівництва сучасного медичного центру по вул. Композитора Мейтуса,5. 

 

10. Корпоративне управління  

Вищим органом товариства є Загальні збори учасників. 

Учасники товариства беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх 

представників. 

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному 

місці для обговорення питань порядку денного або можуть проводитися у режимі 

відеоконференції, що дозволяє бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників 

одночасно.  
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Загальні збори учасників проводяться за місцезнаходженням товариства. Кожен учасник 

товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його 

частки у статутному капіталі товариства. 

Загальні збори учасників скликаються у випадках, передбачених Законом або статутом, а 

також: 

 з ініціативи Генерального директора товариства; 

 на вимогу учасника або учасників товариства, які на день подання вимоги в сукупності 

володіють 10 або більше відсотками статутного капіталу товариства. 

Річні загальні збори учасників скликаються протягом шести місяців наступного за звітним 

року, якщо інше не встановлено законом. 

До компетенції загальних зборів учасників належать: 

1. визначення основних напрямів діяльності товариства; 

2. внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності 

товариством на підставі модельного статуту; 

3. зміна розміру статутного капіталу товариства; 

4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; 

5. перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим 

Законом; 

6. обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства (у разі її створення 

Товариством) або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам 

наглядової ради товариства; 

7. обрання Генерального директора, членів дирекції, встановлення розміру винагороди 

Генеральному директору; 

8. визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства; 

9. створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; 

10. прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника; 

11. затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період; 

12. розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів; 

13. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення 

товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку 

припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації 

майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного 

балансу товариства; 

14. надання згоди на вчинення значних правочинів; 

15. надання згоди на вчинення правочинів, щодо якого є заінтересованість; 

16. обрання та припинення повноважень Президента Товариства, який без довіреності 

представляє Товариство в усіх установах, підприємствах, організаціях і за кордоном; має право 

вести переговори від імені Товариства та здійснює інші повноваження в межах компетенції, 

визначеної рішенням загальних зборів учасників. 

17. прийняття інших рішень, віднесених Законом до компетенції загальних зборів 

учасників. 

Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства. 

Рішення щодо внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення 

діяльності товариством на підставі модельного статуту, зміни розміру статутного капіталу 

товариства та прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та 

перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження 

порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його 

ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження 

ліквідаційного балансу товариства, приймаються 3/4 голосів усіх учасників товариства, які 

мають право голосу з відповідних питань. 
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Рішення з питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника, перерозподілу 

часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом, створення інших 

органів товариства, визначення порядку їх діяльності, придбання товариством частки (частини 

частки) учасника приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право 

голосу з відповідних питань. 

Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх 

учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань. 

Учасник товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого 

волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне 

голосування). Справжність підпису учасника товариства на такому документі засвідчується 

нотаріально. 

Виконавчим органом Товариства є Дирекція.  

Дирекція призначається Загальними зборами учасників та підзвітна їм. 

Дирекцію очолює Генеральний директор. 

Членами дирекції є перші заступники Генерального директора. 

У разі необхідності члени дирекції рішенням загальних зборів учасників призначаються 

директорами по відповідних сферах. 

Дирекція вирішує усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до 

виключної компетенції Загальних зборів учасників. Загальні збори учасників Товариства 

можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції 

Дирекції. 

Генеральний директор Товариства: 

1. керує оперативною діяльністю Товариства, включаючи вирішення питань, пов'язаних із 

вчиненням правочинів (укладанням договорів, контрактів, контракти, в тому числі 

зовнішньоекономічні, тощо); 

2. ді є від імені Товариства без довіреності; 

3. укладає договори, вчиняє будь-які правочини та інші юридичні акти без довіреності, з 

урахування обмежень передбачених цим Статутом, відкриває у банках поточні та інші рахунки 

Товариства, визначає склад та обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, та порядок їх 

захисту; 

4. правочин загальний обсяг грошових зобов’язань за яким перевищує 5 000 000,00 (п’ять 

мільйонів) гривень є значним та потребує отримання згоди загальних зборів учасників на його 

вчинення; 

5. наділяється правом розпоряджатися банківськими та іншими рахунками Товариства з 

правом першого підпису на розрахункових та інших документах; 

6. у встановленому порядку приймає на роботу і звільняє з роботи персонал Товариства; 

вирішує питання стимулювання праці; видає накази та розпорядження, обов'язкові для 

персоналу Товариства; видає довіреності; затверджує структуру, штати, кошторис витрат; 

7. організовує виконання рішень Загальних зборів учасників;  

8. затверджує баланс Товариства та виконує інші функції, що випливають з статутних 

завдань Товариства. 

У випадку відсутності Генерального директора його обов’язки тимчасово виконує перший 

заступник Генерального директора – директор з нерухомості або член Дирекції, визначений 

загальними зборами учасників.  

Генеральний директор товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує 

виконання їх рішень. 

Наглядова рада Товариства не утворювалась. 

Власником частки в статутному капіталі Товариства у розмірі 98% статутного капіталу є Лисов 

Ігор Володимирович.  

Обмеження прав участі та голосування учасників на загальних зборах відсутні. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t172210?ed=2017_11_16&an=662
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Посадовими особами Товариства є Генеральний директор, Члени дирекції та Головний 

бухгалтер.  

Генеральний директор та Члени дирекції призначаються і звільняються Загальними зборами 

учасників, Головний бухгалтер Товариства призначається та звільняється Генеральним 

директором. 

Повноваження посадових осіб Товариства визначаються Статутом Товариства та їх 

посадовими інструкціями. 
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llclniltrca t]v)\arra/tJlq rIo/lallru 3a Iuictlev BI,iMoI-l4.

Tcpculcnxo C. M.
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o raH ayAr4TopcbKoro caMoBpeEyBaHHF

Byn. BenilKa Xnrounpcura, 33, u. Krale, 01601
AApeca Afln nucryBaHHF: Byn. Grpirexcura, 10, oS. 434, M, Kraie, 04053

Ten./$axc (044) 27 9-59-7 8, 27 9-59-80
E-mail: info@aou.com.ua
http://
Ko4 e[PflOY W9972

?5flr.2fi2r Js 0r-03-4t12
BIAI#Tts

Ayrrropy
In*uerxif T.B.

rH@oP ruIA.{OBW(A

--Ce4perapiar A uropcEKoi naratu yKpaftffi Ea Baru 3aulrr noei4ourxe

i npo ayArzropa Ieaucrry Taieirc Baeuninny BKruoqeui .qo pos4iny
Peecrpy uropin ra cy6lerrin ayAnropobKoi 4irlrHocri, lqo

. 'Houetp peecrpallii y Peecrpi 100107, AaraBKrrrorreuHrr y Peecrp 08.10.2018.

:' -Pq€crp'e [y6[i'rnzv, oflphnrcAur]erbcf, i ni4rpurrayerbcs B aKTyaJrbHoMy craHj

ROCI{JIAI{H'M;

[oniAxa Blaxa:EraAns noA Hfl3anaicqeu BrzMorH.

Vtronuosarrcerra oco6a A
HaqaruHrarc niatily peecrpaqii ra Tepeqeurco C.M.
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opraH aytrnropcbKoro caMoBpFAyBaH HF

Byn. Beflxrcr Xrrounpcur<a, 33, M. KuIa, 01601
AApeca Ane nhcryBaHHn: Byn. Crpirencura, 10, o$. 434, nl. Kraie, 04053

Ten./<parc (C4,4) 27 Y59-78, 279-59€0
E-mail: info@apu.com.ua
http:// www.apu.com.ua
Kos eflPnOY 00049972

25.0r.2U2r lrb
nia

0l-03-4t7
22.01.2021lr! 278

Ayanropy
Berrqrco O.B.

IHOOP AIIII4HA AOBIAKA

Cerpetapia'r' Ay4raropcmoi flanrarr4 YxpainH Ha Baur 3a[ur noBiAoMnse
HacTylHe.

Bi4bnaocri npo ayp.vropa Beruqro Orirry Bolognuupinuy BKnrorreHi Ao
pos4ily (AyAutropn> Peecrpy aynvrropin ra cy6' erris ayAr4ropcrxoi Aisnrnocri, u1o

BeAerr,c.f, siAnoni.qno Ao BtrMor 3aKoHy Vrcpainn dlpo ayAVT SiuaHconoi ssiTHocri
ra ayAr{ropcbKy 4ianruicrr>> ni4 21.12.2017 Ns 2258-VIII (si :uiuauz).

Hornrep peecrpallii y Peecrpi 100092,p.ara BKrrloqeHHx y Peecrp 08.10.2018.

Peecrp e ny6ni.IHHM, o[pI4JIIoAHIoerbcx i ni4rpr4Myerbcr B aKryanluoMy c'rasi
y uepexi IHr:epnet Ha oQiqiftIroMy se6caftri Ay4nropcrroi nalarra Yxpainrr 3a

IOCI,IJIAHH'IM:$
,{oeiara Bla4a:aaAnr rroAaHu.s 3a rvricqeu Br4Moru{,

Ynosnonaxceua oco6a AIIy -
HasaruHnr niMi.ny peecrpaqii ra TepeureHrco C.M.

Bux. florpe6Ha n.A. (044) 279-59-78
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