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1. Загальна інформація 

ТОВ «Снєжка-Україна» (надалі «Компанія») є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене за 
українським законодавством. Протягом звітного періоду діяв Статут Компанії у редакції від 14 червня 2017 
року. Основна діяльність Компанії полягає у виробництві та продажу лако-фарбових виробів та інших 
товарів будівельного призначення. 

Юридична та фактична адреса Компанії:  Україна, Львівська обл., Яворівський р-н, м. Яворів, вул. 
Привокзальна, 1а. 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років учасниками Компанії були наступні контрагенти: 

 

Станом на  
31 грудня  
2018 року 

Станом на  
31 грудня  
2017 року 

Акціонерне товариство лако-фарбова фабрика "Снєжка" 
(Польща) 

 
82.52 % 

 
82.52 % 

Ройзен І. 15.60 % 15.60 % 
Кардаш Ж. С. 0.96 % 0.96 % 
Помилуйко П. М. 0.67 % 0.67 % 
Голод Н.О. 0.25 % 0.25 % 
Усього  100.00 % 100.00 % 
 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років кінцевою контролюючою стороною Компанії було Акціонерне 
товариство лако-фарбова фабрика «Снєжка» (Польща).  
 
2. Основи підготовки фінансової звітності 

Заява про відповідність 

Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до всіх вимог МСБО, МСФЗ, та Інтерпретацій, 
розроблених Комітетом з інтерпретації міжнародних стандартів фінансової звітності («КТМФЗ »), які були 
офіційно затвердженими Міністерством Фінансів України станом на 31 грудня 2018 року та розміщені на 
його офіційному веб-сайті на дату складання цієї фінансової звітності.  

Основа складання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за історичною вартістю, за 
винятком основних засобів і фінансових активів, доступних для продажу, які оцінюються за переоціненою 
та справедливої вартістю, відповідно. 

У фінансової звітності представлена порівняльна інформація за попередній період. 

Функціональна валюта та валюта звітності 

Фінансова звітність була підготовлена в національній валюті України – українській гривні. Суми 
представлені в тисячах українських гривень. 

Перерахунок іноземних валют – операції у валютах, інших ніж українська гривня, перераховані за 
офіційними обмінними валютними курсами Національного банку України, що мали місце на дати операцій. 
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті перераховані в гривню за курсами обміну валют, які 
діяли на кінець звітного періоду.  Доходи та витрати в іноземній валюті перераховуються за курсами на 
дати проведення відповідних операцій.  Усі прибутки та збитки, що виникають при перерахуванні, 
включаються до звіту про сукупні прибутки та збитки.  

Основна валюта, в якій Компанія здійснює операції, є українська гривня. Курси обміну, які 
використовувалися на дату підготовки фінансової звітності, були такі: 
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Станом на  
31 грудня 
2018 року 

Станом на 
31 грудня 2017 

року 

За рік, що закінчився                     
31 грудня 2018 року 

За рік, що закінчився  
31 грудня 2017 року 

Гривня/долар США 27,6883 28,0672 - - 

Гривня/євро 31,7141 33,4954 - - 

Гривня/злотий 7,3706 8,0117 - - 

Гривня/рубль 0,3983 0,4870 - - 
Середньорічний курс 
гривня/долар США - - 27,2005 26,5966 

Середньорічний курс 
гривня/євро - - 32,1429 30,0042 

Середньорічний курс 
гривня/злотий - - 7,5502 7,0490 

Середньорічний курс 
гривня/рубль - - 0,4360 0,4560 

 

Припущення щодо функціонування компанії в найближчому майбутньому 

На дату затвердження фінансової звітності українська економіка знаходиться в затяжній кризі, яка 
ускладнена військовим конфліктом на сході України і невизнаним відділенням Автономної республіки 
Крим. Уряд України не полишає спроб проведення комплексних структурних реформ, які мають на меті 
усунення існуючих дисбалансів у економіці, державних фінансах та управлінні, боротьбу з корупцією, 
удосконалення судової системи, тощо та, у підсумку, створення умов для економічного зростання в країні. 

НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, зокрема, була поступово знижена частка 
надходжень в іноземній валюті, що підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському ринку, а 
розрахунковий період для експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був збільшений. Крім того, 
НБУ дозволив українським компаніям виплачувати дивіденди за кордон у межах певного щомісячного 
ліміту. 

Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість активів, а 
українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з боку внутрішніх і міжнародних 
фінансових ринків. 

Міжнародний валютний фонд продовжив надавати підтримку українському уряду в рамках чотирирічної 
програми розширеного фінансування МВФ, затвердженої в березні  2015 року. Інші міжнародні фінансові 
установи також надавали останніми роками значну технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні 
реструктурувати зовнішній борг і здійснити різні реформи (в тому числі реформу стосовно боротьби з 
корупцією, реформу у сфері корпоративного права й поступову лібералізацію енергетичного сектора). 

У грудні  2018 року Moody`s підвищило кредитний рейтинг України до Саа1 змінивши прогноз з 
«позитивного» на «стабільний»; підвищенню рейтингу сприяла домовленість з МВФ про нову програму, 
що підвищить ймовірність повернення на ринки капіталу і зменшить ризик дефолту. Подальша стабілізація 
економічної та політичної ситуації залежить від продовження проведення урядом структурних реформ та 
інших чинників. У той же час Україна, як і раніше, є країною, яка сильно залежить від МВФ як у плані 
фінансування, так і в плані стимулу до реформ. Крім того, Україна, як і раніше, схильна до ризику 
відновлення геополітичної конфронтації і турбулентності, а також зміни влади, що може призвести до 
затримки або часткової зміни ходу реформ. 

У 2019 році в країні відбулися Президентські та відбудуться Парламентські вибори. Результати виборів без 
сумніву вплинуть на подальший політичний й економічний курс.  

Заморожений військовий конфлікт у східній частині країни є постійним джерелом невизначеності і 
напруги, та є ознаки збереження такої ситуації на довготривалий період. 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи, необхідні за існуючих обставин, на 
підтримку стабільної діяльності Компанії,  подальша нестабільність загальних умов здійснення діяльності в 
Україні може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанії, 
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характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає 
поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну 
діяльність та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від 
оцінки управлінського персоналу. 

Ця фінансова звітність складена за припущення щодо безперервності діяльності Компанії, що передбачає 
реалізацію активів та погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. 

 

3. Основні положення облікової політики 

Облікова політика, викладена нижче, послідовно застосовувалася до усіх періодів, поданих у цій 
фінансовій звітності. 

Нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 
ідентифікований. До даної категорії включається: комп'ютерне програмне забезпечення, авторські права, 
рецептури, ліцензії, веб-сторінки. 

Компанія визнає актив в якості нематеріального активу, якщо і тільки якщо: 

• це актив, який контролює суб’єкт господарювання, 
• є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до 

суб’єкта господарювання. Компанія має оцінити ймовірність майбутніх економічних вигоди  
використовуючи документальні припущення, які відображають оцінку здійснену управлінським 
персоналом сукупності економічних умов, які існуватимуть протягом строку корисної експлуатації 
активу, 

• не має фізичної форми, 
• можливий для ідентифікації, 
• собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Нематеріальний актив відображається за ціною його придбання або собівартості створення, за 
вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення його корисності – 
модель собівартості. 

Нематеріальні активи до суми еквівалента 3,500 польских злотих без ПДВ в гривнях по курсу НБУ на дату 
вводу в експлуатацію класифікуються як витрати на послуги та обліковуються безпосередньо у складі 
адміністративних витрат.  

Нематеріальні активи можуть бути придбані Компанією окремо або можуть бути внутрішньо 
генерованими. 

Визнання витрат  у балансовій вартості нематеріального активу, придбаного окремо, включає ціну його 
придбання і витрати, безпосередньо пов'язані з підготовкою цього активу до використання за 
призначенням. Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального активу припиняється, коли актив 
приведено у стан, необхідний для його експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. 
Витрати, понесені при виконанні зазначених вище умов, включаються до балансової вартості цього активу. 

Внутрішньо генерований нематеріальний актив виникає на етапі дослідження і розробки. Щоб оцінити, чи 
відповідає актив критеріям визнання, суб’єкт господарювання класифікує генерування активу наступним 
чином: 

а) на етапі дослідження витрати визнаються як витрати у період їхнього понесення. Не визнаються 
нематеріальним активом витрати на дослідження, що включають оригінальні та заплановані дослідження, 
здійснювані для отримання і розуміння нових наукових та технічних знань. 

б) на етапі розробки нематеріальний актив визнається як витрати, якщо Компанія може задокументувати і 
здійснити ряд умов, щоб роботи на етапі розробки були успішно завершені. 

Собівартість внутрішньо генерованого нематеріального активу складається з усіх витрат, які можна прямо 
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віднести до створення, виробництва та підготовки активу до використання у спосіб, визначений 
управлінським персоналом.  

Компанія оцінює, чи строк корисної експлуатації нематеріального активу визначений чи ні. 
Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації амортизується. Нематеріальний актив з 
невизначеним строком корисної експлуатації не підлягає амортизації. Строк корисної експлуатації та 
метод нарахування амортизації нематеріального активу щорічно переглядається. Для нематеріальних 
активів з визначеним строком корисної експлуатації амортизація нараховується прямолінійним методом. 

Амортизація нараховується з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому нематеріальний актив 
придатний до експлуатації у спосіб визначений управлінським персоналом. Амортизація припиняється на 
дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняється визнання 
цього активу.  

Необоротні матеріальні активи – це основні засоби, які Компанія утримує з метою використання у 
виробництві або постачання товарів чи  надання послуг, з метою передачі для  використання іншим 
суб’єктам за договором оренди, або для адміністративних цілей. 

Вище вказані основні засоби визнаються активом, якщо використовуватимуться за очікуванням протягом 
більш ніж одного року і є ймовірність, що Компанія отримає майбутні економічні вигоди, пов'язані з 
об’єктом. 

Об’єкт основних засобів відображається за ціною його придбання або собівартістю створення за 
вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких  накопичених збитків від зменшення його корисності. 
Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, оцінюється за його собівартістю.  

Собівартість об'єкта основних засобів складається з: 

a) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після 
вирахування торгівельних та цінових знижок. 

b) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця розташування та приведення 
його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. 

c) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та відновлення території, на 
якій він розташований, зобов'язання за якими суб'єкт господарювання бере або коли купує цей об'єкт, або 
коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів 
протягом цього періоду. 

Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципів, як і 
для придбаного активу, та включає в себе вартість придбання матеріалів, безпосередні витрати на виплати 
працівникам, і відповідну частку загальних витрат на виготовлення. Якщо об’єкт основних засобів 
складається з окремих та суттєвих частин з різним періодом використання, ці частини визнаються як 
окремі об’єкти основних засобів. 

Амортизація активу здійснюється з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому основний засіб 
стає придатний до використання у спосіб, визначений управлінським персоналом, до кінця місяця, в якому 
здійснюється вирівнювання величини зносу (амортизації) з його ліквідаційною  вартістю, або в якому 
актив класифікується як призначений для ліквідації, або як утримуваний для продажу.  

Ліквідаційна вартість активу -  це попередньо оцінена сума, яку Компанія  може отримати від вибуття 
активу після вирахування всіх попередньо оцінених витрат на вибуття, враховуючи, що актив є застарілим 
та перебуває в стані, очікуваному після закінчення строку його корисної експлуатації. Ліквідаційна 
вартість кожного окремого об’єкта основних засобів Компанії дорівнює нулю. 

Ліквідаційну вартість та строк корисної експлуатації активу Компанія переглядає на кінець кожного 
фінансового року та, якщо очікування відрізняються від попередніх оцінок, зміна (зміни) відображається 
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як зміна облікової оцінки.  

Основні засоби  або частини об’єкта основних засобів, собівартість яких є суттєвою стосовно загальної 
собівартості об’єктів, амортизуються прямолінійним методом за період очікуваної економічної вигоди.  

Основні засоби довгострокового використання із собівартістю меншою ніж еквівалент 3,500 польских 
злотих без ПДВ в гривнях по курсу НБУ обліковуються безпосередньо у витратах як «Інші матеріали». 

Облік основних засобів ведеться в кількості і вартості в  розподілі  на групи. 

Строки корисного використання основних засобів наведені у таблиці: 

№ Групи основних засобів 
Строк корисного 

використання  

Група 1 Земельні ділянки  Немає визначеного строку 

Група 2 Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом  15 років 

Група 3 

Будівлі 20-40 років 

Споруди 5-40 років 

Передавальні пристрої  10-40 років 

Група 4 
Машини та обладнання  4-30 років 

Обчислювальна техніка та засоби зв’язку 5-20 років 

Група 5 Транспортні засоби  5-15 років 

Група 6 Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-40 років 

Група 9 Інші основні засоби   5-15 років 

Компанія щорічно аналізує ознаки для проведення тестування на зменшення корисності. Позиція основних 
засобів припиняє визнання в звіті про фінансовий стан після продажу або якщо не передбачається жодних 
економічних вигод від тривалого використання об’єкту. Прибутки або збитки, що виникають від 
припинення визнання об’єкта основних засобів в звіті про фінансовий стан, включаються до звіту про 
сукупні прибутки та збитки в період, коли припинено визнання об’єкта.  

Основні засоби в стадії будівництва відносяться до активів, які перебувають в стадії будівництва або 
монтажу, і відображаються за ціною їх придбання або собівартості створення за вирахуванням 
накопичених збитків від зменшення їх вартості. Основна причина знецінення  - це ймовірність того, що 
будівництво об’єкту не принесе майбутні економічні вигоди. Незавершені інвестиції не амортизуються до 
завершення будівництва та передачі об’єкта до тривалого використання.  

Аванси за незавершене будівництво відображаються у звіті про фінансовий стан в рядку “Незавершені 
капітальні інвестиції”. 

Незавершене будівництво включає в себе витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням (будівництвом) 
об’єкту основних засобів, включаючи всі змінні накладні витрати, понесені при створенні (будівництві). 
Незавершене будівництво не амортизується. Амортизація незавершеного будівництва, як і амортизація 
іншого майна та устаткування, починається, коли активи готові до використання, тобто коли вони 
знаходяться на місці і у стані, необхідному для функціонування відповідно до намірів керівництва. 

Тестування на зменшення корисності активів – в кінці кожного звітного року Компанія оцінює, чи є 
якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, 
Компанія оцінює суму очікуваного відшкодування такого активу. 

Оцінюючи наявність ознак того, що корисність активу може зменшитися, Компанія бере до уваги 
показники зовнішніх та внутрішніх джерел інформації. 

Відновлювальна вартість (сума очікуваного відшкодування) активу – це більша з двох оцінок: 
справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж активу або вартості його використання. 

Справедлива вартість активу мінус витрати на вибуття, або вартість його використання, це ціна, яка була б 
отримана від продажу активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між учасниками 
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ринку на дату оцінки. 

Вартість при використанні - це теперішня вартість оцінених майбутніх грошових потоків, які, за 
очікуванням, виникнуть від активу або від одиниці, що генерує грошові потоки. 

Балансова вартість зменшується до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо сума 
очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення є збитком від 
зменшення корисності. Збиток від зменшення корисності визнається як витрати у звіті про сукупні 
прибутки та збитки. Якщо відновлювальна  вартість перевищує балансову вартість даного активу 
зменшення вартості не виконується. 

Після визнання збитку від зменшення корисності нарахування амортизації активу коригується в майбутніх 
періодах для розподілу переглянутої балансової вартості активу за вирахуванням його ліквідаційної 
вартості (якщо вона є) на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації, що залишається. 

Сторнування збитку від зменшення корисності для іншого активу ніж гудвіл, визнається в звіті про сукупні 
прибутки та збитки.  

Фінансові інструменти 

Класифікація фінансових активів  

В момент початкового визнання фінансових інструментів Компанія здійснює їх класифікацію та визначає 
модель подальшої оцінки.  

Боргові фінансові активи Компанія класифікує, виходячи з бізнес-моделі, яку вона використовує для 
управління цими активами, та характеристик грошових потоків, передбачених договором, що ініціює 
фінансовий інструмент.  

Класифікація фінансових активів здійснюється за такими категоріями:  

• фінансові активи, оцінені за амортизованою вартістю (AC);  

• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в 
іншому сукупному доході (FVOCI);  

• фінансові активи, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 
прибутку або збитку (FVTPL).  

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю тільки у випадку, якщо він відповідає обом 
нижченаведеним умовам і не класифікований як оцінюваний за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку:  

• він утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків, і  

• його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 
являють собою виплату виключно основної суми і процентів (критерій SPPI) на непогашену 
частину основної суми.  

При первісному визнанні інструментів капіталу, які не призначені для торгівлі, Компанія може 
безповоротно вибрати відображати подальші зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході, 
тобто віднести такі інструменти до категорії оцінки за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI). Цей вибір робиться окремо для кожного фінансового 
інструмента.  

Всі фінансові активи, які не відповідають критеріям для їх оцінки за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід, як описано вище, оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток.  

Компанія проводить оцінку мети бізнес-моделі, в рамках якої утримується актив, на рівні портфеля 
фінансових інструментів, оскільки це найкращим чином відображає спосіб управління бізнесом і надання 
інформації управлінському персоналу.  
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При оцінці того, чи є передбачені договором грошові потоки виключно виплатами основної суми і 
процентів на непогашену частину основної суми («критерій SPPI»), Компанія аналізує договірні умови 
фінансового інструмента, а саме - чи містить фінансовий актив яку-небудь договірну умову, яка може 
змінити терміни або суму передбачених договором грошових потоків так, що фінансовий актив не буде 
відповідати аналізованій вимозі.  

Рекласифікація фінансових активів здійснюється перспективно виключно у випадку зміни бізнес-моделі, в 
рамках якої вони утримуються. Фінансові зобов’язання та інструменти капіталу, а також фінансові активи, 
які на вибір Компанії при початковому визнанні були класифіковані до моделі обліку за справедливою 
вартістю через прибутки/збитки не підлягають рекласифікації.  

Класифікація фінансових зобов'язань  

Фінансові зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, за виключенням:  

1. фінансових зобов’язань, які оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки;  

2. фінансових зобов’язань, які виникають у разі, коли передавання фінансового активу не відповідає 
умовам припинення визнання або коли застосовується принцип продовження участі;  

3. договорів фінансової гарантії, авалю, поруки;  

4. зобов’язань з кредитування за ставкою, нижче ринкової;  

Первісне визнання та подальша оцінка фінансових інструментів  

Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через 
прибутки/збитки при первісному визнанні відображаються за справедливою вартістю без урахування 
витрат на операції. Витрати на операції з придбання таких фінансових інструментів відображаються за 
рахунками витрат на дату їх здійснення.  

Усі інші фінансові інструменти під час первісного визнання оцінюються за справедливою вартістю, до якої 
додаються витрати на операції. Витрати на операцію та інші платежі, що безпосередньо пов'язані з 
визнанням фінансового інструменту, відображаються на рахунках дисконту (премії) за цим фінансовим 
інструментом.  

До витрат на операцію належать комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам і дилерам, збори 
органам регулювання, фондовим біржам, податки та держмита тощо.  

Витрати на операцію та комісійні доходи, що є невід’ємною частиною дохідності фінансового інструменту, 
визнаються в складі фінансового інструменту і враховуються при розрахунку ефективної відсоткової 
ставки за таким фінансовим інструментом.  

При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції – це 
сума відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передання обіцяних товарів або 
послуг покупцю, виключаючи суми, отримані від імені третіх сторін, якщо торговельна дебіторська 
заборгованість не містить значного компоненту фінансування (коли встановлені угодою дати платежів 
надають покупцю чи продавцю суттєві вигоди від реалізації продукції). 

За борговим фінансовим активом, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням переоцінки в 
іншому сукупному доході, прибутки або збитки визнаються у складі іншого сукупного доходу до дати 
припинення його визнання або рекласифікації, за виключенням процентних доходів, нарахованих за 
методом ефективної відсоткової ставки, прибутків або збитків від його знецінення та прибутків або збитків 
від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют. Визнання оціночного резерву за таким активом не 
змінює величину його справедливої вартості.  

Переоцінка фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки у 
іншому сукупному доході, здійснюється після нарахування процентів та амортизації дисконту/премії, 
формування оціночного резерву за кредитними ризиками.  

В момент припинення визнання фінансового активу, що оцінюється за справедливою вартістю з визнанням 
переоцінки в іншому сукупному доході, накопичена сума переоцінки рекласифікується з іншого сукупного 
доходу в прибутки або збитки.  
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Фінансові гарантії та зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової під час первісного визнання 
оцінюються за справедливою вартістю.  

В подальшому зобов’язання з кредитування за ставкою нижче ринкової та фінансові гарантії оцінюються за 
найбільшою з двох таких величин - сумою оціночного резерву під очікувані кредитні збитки та сумою 
справедливої вартості фінансового зобов’язання за мінусом амортизації накопиченого доходу згідно з 
принципами його визнання.  

Зменшення корисності  

Модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які не оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку:  

• фінансові активи, що є борговими інструментами;  

• дебіторська заборгованість за договорами оренди;  

• зобов'язання з надання позик і зобов'язання за договорами фінансової гарантії.  

За інвестиціями в інструменти капіталу збиток від зменшення корисності не визнається.  

Резерви під очікувані кредитні збитки повинні визнаватися в сумі, що дорівнює або очікуваним кредитним 
збиткам за 12 місяців, або очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента.  

Компанія застосовує спрощений підхід та визнає резерви під очікувані кредитні збитки за дебіторською 
заборгованістю, договірними активами та дебіторською заборгованістю за договорами оренди в сумі, що 
дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії інструмента, не залежно від наявності суттєвого 
компонента фінансування.  

Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає різницю між контрактними грошовими потоками 
відповідно до умов договору та всіх грошових потоків, що Компанія очікує отримати. Потім збиток 
дисконтується з наближенням до первісної ефективної процентної ставки активу.  

Компанія розділила фінансові активи на основі загальних характеристик кредитного ризику, таких як: тип 
фінансового інструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника чи емітента, дати первісного визнання 
фінансового активу, та застосувала до них історичний відсоток кредитних збитків, що базується на досвіді 
Компанії щодо виникнення таких збитків, скоригованого на специфічні фактори для боржників та 
загальних економічних умов.  

Списання  

Списання валової балансової вартості фінансового інструменту за рахунок сформованого резерву 
відбувається після визнання його безнадійним, наявності сформованого резерву під очікувані кредитні 
збитки, та одночасного виконання інших передумов, визначених вимогами чинного законодавства України 
та внутрішніх нормативних документів Компанії.  

Припинення визнання і модифікація договору  

Припинення визнання фінансових активів відбувається якщо:  

• строк дії прав на грошові потоки, що визначені умовами договору фінансового активу, закінчується;  

• передавання фінансового активу відповідає критеріям припинення;  

• списання фінансового активу за рахунок резерву.  

Контроль за переданим активом відсутній, якщо сторона, якій цей актив передається, має реальну змогу 
його продати непов'язаній третій стороні та може здійснити цей продаж в односторонньому порядку без 
необхідності встановлювати додаткові обмеження щодо такого передавання.  

Якщо контроль за фінансовим активом не зберігається, визнання такого активу припиняється, інакше, у разі 
збереження контролю за фінансовим активом, продовжується його визнання у межах подальшої участі в 
ньому.  
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Різниця між балансовою вартістю фінансового активу, визначеною на дату припинення визнання, та сумою 
отриманої компенсації (в тому числі величину отриманого нового активу за вирахуванням величини 
прийнятого зобов’язання), відображається як доходи або витрати від припинення визнання.  

Фінансове зобов'язання або його частина, припиняє визнаватись якщо таке зобов'язання погашено, 
анульовано або строк його виконання закінчився.  

Будь-які витрати або винагороди є доходами/витратами від припинення визнання, якщо обмін борговими 
фінансовими зобов'язаннями або зміна умов за фінансовим зобов'язанням відображається в 
бухгалтерському обліку як погашення первісного фінансового зобов'язання та визнання нового фінансового 
зобов'язання.  

Різниця між балансовою вартістю погашеного або переданого іншій стороні фінансового зобов’язання (або 
частини фінансового зобов’язання) та сумою сплаченої компенсації є доходами/витратами від припинення 
визнання. 

Запаси - це активи, які: 

• утримуються для продажу у звичайній господарській діяльності;  
В звіті про фінансовий стан Компанія відображає дані активи, як готову продукцію і товари.  
Готова продукція - це активи, створені самою Компанією. 
Товари – це активи, придбані Компанією для подальшого перепродажу. 

• перебувають у процесі виробництва для такого продажу;  
В звіті про фінансовий стан Компанія відображає дані активи, як незавершене виробництво. 

• існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при 
наданні послуг; 
В звіті про фінансовий стан Компанія відображає дані активи, як виробничі запаси. 

Запаси оцінюються за ціною придбання або собівартості виробництва вартістю не вище, ніж чиста вартість 
реалізації на звітну дату. Чиста вартість реалізації є попередньо оціненою ціною продажу у звичайному 
ході бізнесу за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення та попередньо оцінених витрат, 
необхідних для здійснення продажу. 

Виробничі запаси обліковуються за ціною придбання, а вартість списання у виробництво оцінюється з 
використанням середньозваженого методу. 

Toвари обліковуються за ціною придбання, а вартість списання  оцінюється з використанням 
середньозваженого методу.  

Готова продукція обліковується за собівартістю виробництва, оцінка незавершеного виробництва 
здійснюється за методом середньозваженої собівартості. 
Собівартість запасів повинна включає 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 готової продукції та напівфабрикатів містить частину фіксованих непрямих витрат. Решта 
непрямих витрат, необґрунтована частина, обліковується на витратах періоду у якому вони були понесені. 
Розподіл на вище зазначені частини відбувається на підставі рівня нормальних виробничих потужностей. 
Нормальні виробничі потужності встановлюються, як середні показники виробництва за три місяці: 
червень, липень, серпень – період найбільшого виробництва за попередній фінансовий рік. (Показник 
невикористання  виробничих потужностей  становить різницю між нормальними виробничими 
потужностями,  які перевіряються щомісячно , та фактичною кількістю виготовленої продукції в даному 
звітному періоді). 
 
 
Собівартість готової продукції формує: 

• вартість сировини, 
• вартість напівфабрикатів власного виробництва, 
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• витрати на упаковку, 
• витрати на електроенергію, 
• витрати на оплату праці  робітникам, зайнятим у виробництві продукції, 
• відрахування на соціальні заходи (єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування), 
• амортизаційні відрахування від вартості основних засобів та нематеріальних активів, 
• загальновиробничі витрати, 
• витрати на придбання запасних частини, будівельних матеріалів, 
• витрати на ремонт, утримання, обслуговування устаткування. 
Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість повинна визнаватися витратами періоду, в якому 
визнається відповідний дохід. 
Перевірка умов зберігання і обігу запасів проводиться при потребі, обов’язково - на кінець фінансового 
року. Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати запасів 
повинні визнаватися витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума будь-
якого сторнування, будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті збільшення чистої 
вартості реалізації, повинна визнаватися як зменшення суми запасів, визнаної як витрати в періоді, в якому 
відбулося сторнування (відповідно до МСБО 2 пункт 34). 

Забезпечення визнаються, коли Компанія має юридичне або конструктивне зобов'язання у результаті 
минулих подій, і існує ймовірність, що виконання цього зобов'язання призведе до відтоку економічних 
вигоди для Компанії та його оцінка може бути визначена із розрахунку.  

Податок на прибуток – представлений сумою поточного податку на прибуток до сплати та відстроченого 
податку. 

Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законів, які в даний час діють в Україні. Сума 
поточного податку до сплати розрахована від суми оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний 
прибуток відрізняється від чистого прибутку, який відображений у звіті про сукупні прибутки та збитки, 
тому що не включає статті доходів або витрат, що підлягають оподаткуванню в інші роки і в подальшому 
не включає елементи, які ніколи не будуть оподатковуватися або такі, що ведуть до зменшення бази 
оподаткування. Зобов’язання  Компанії за поточним податком розраховується з використанням ставок 
податку, які є чинними або набули чинності на звітну дату.  

Відстрочений податок – Відстрочений податок визначається як різниця між балансовою вартістю активів 
і зобов'язань у фінансовій звітності та відповідної податкової бази, що  використовується при обчисленні 
оподатковуваного прибутку і обліковуються з використанням балансового методу. 

Наступні тимчасові різниці беруться до уваги при розрахунку відстроченого податку: 

• амортизація, що використовується при визначенні оподаткованого прибутку (податкового збитку), 
може відрізнятися від суми амортизації, що використовується при визначенні облікового прибутку; 

• зміна балансової вартості, що виникає від переоцінки основних засобів;  
• переоцінка активів у разі, коли відповідне коригування для цілей оподаткування не здійснюється;  
• відсотки за банківськими кредитами за поточний  звітний період, а реалізовані в наступному звітному 

періоді;  
• резерви сумнівних боргів;  
• резерви з надання після продажних знижок;  
• резерви премій та актуарних розрахунків;  
• резерви адміністративних витрат, які включаються в Звіт про сукупний дохід в момент реалізації; 
• резерви витрат на збут, які включаються в Звіт про сукупний дохід в момент реалізації; 
• дисконт довгострокових виплат; 
• резерви на повернення готової продукції і товарів ринку торгівельних мереж (маржа); 
• резерви з надання призів згідно програми лояльності. 
Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату і зменшується в 
тій мірі, в якій більше не є імовірним той факт, що буде отримана достатня кількість оподатковуваного 
прибутку, щоб частково або повністю покрити частину активів, що підлягають відшкодуванню.  
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Відстрочені податкові активи та зобов'язання згортаються тільки тоді, коли існує юридично закріплене 
право проводити залік поточних податкових активів проти поточних податкових зобов'язань, і коли вони 
відносяться до податків одним і тим самим податковим органом, і Компанія має намір врегулювати свої 
поточні податкові активи і зобов'язання на нетто-основі. 

Гроші та їх еквіваленти – включають кошти в касі, необмежені у використанні залишки на 
кореспондентських та депозитних рахунках у банках, що були розміщені на строк не більше  трьох місяців, 
і оцінюються за номінальною вартістю. 

Дебіторська заборгованість – первісно визнається в звіті про фінансовий стан тоді, коли Компанія стає 
стороною контракту і внаслідок цього має юридичне право отримати грошові кошти. 

Дебіторська заборгованість відображається за чистою реалізаційною вартістю збитків від знецінення, не 
виплачених бонусів та резерву на очікувані повернення готової продукції і товарів в ринку торгівельних 
мереж.  

Компанія розділяє дебіторську заборгованість на довгострокову і короткострокову. 

Довгострокова дебіторська заборгованість включає в себе всю дебіторську заборгованість, що підлягає 
погашенню більш ніж через 12 місяців після звітної дати. Короткострокова дебіторська заборгованість 
включає заборгованість, що підлягає погашенню на протязі 12 місяців після звітної дати.  

Короткострокова дебіторська заборгованість включає в себе всю дебіторську заборгованість  за продукцію, 
товари, роботи, послуги  та інші зобов'язання, які повністю або частково класифікуються як активи, по 
яким очікується погашення протягом 12 місяців від  звітної дати. 

Резерв знецінення дебіторської заборгованості визначається, виходячи з платоспроможності окремих 
дебіторів. Цей резерв утворюється в тих випадках, коли існує об’єктивне свідчення того, що Компанія не 
зможе отримати всі суми, які належать їй у відповідності з початковими умовами договору купівлі-
продажу. Компанія нараховує резерв сумнівних боргів на заборгованість клієнтів, по якій строк затримки 
погашення перевищує прописаний в договорі. Згідно з чинним законодавством строк позовної давності для 
списання безнадійної заборгованості становить 3 роки. 

Зокрема, Компанія створює резерв знецінення у таких випадках: 

• на заборгованості, позови по яких направлені до суду; 
• на сумнівні заборгованості, ймовірність стягнення впродовж найближчого піврічного періоду є мало 

можлива; 
• на заборгованості з оплатою яких боржник порушує терміни оплати більш ніж  на 180 днів, і відповідно 

до  фінансової та майнової оцінки активів боржника ймовірність погашення  боргу  в розмірі 100%, 
мало можлива; 

Керівництво Компанії  приймає рішення про розмір списання резерву з урахуванням стану заборгованості і 
можливості оплати боргів боржниками. 

Компанія створює резерв очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості відповідно до 
МСФЗ 9, на основі прийнятої моделі очікуваних кредитних збитків. Для оцінки очікуваних кредитних 
збитків дебіторську заборгованість було розподіллено за загальними характеристиками кредитного ризику 
та строками давності. У прийнятій моделі Компанія враховує історичні дані щодо погашення дебіторської 
заборгованості за останні 3 роки, що передують року, за який формуються фінансові звіти, та бізнес 
відносини з клієнтами за цей період. На основі історичних даних встановлюється показник очікуваної не 
сплати дебіторської заборгованості, який є підставою для розрахунку та відображенню в обліку на дату 
балансу резерву очікуваних кредитних збитків поточної дебіторської заборгованості. Так розрахований 
показник Компанія застосовує до проміжної звітності у наступному фінансовому році. Подальша оцінка та 
розрахунок нового показника здійснюється Компанією наприкінці кожного фінансового року. 

Компанія створює резерв на очікувані повернення готової продукції і товарів з ринку торгівельних мереж 
визначається, виходячи з історичних даних щодо повернення готової продукції і товарів по кожній 
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торгівельній мережі за останні 3 роки, що передують року, за який формуються фінансові звіти, та бізнес 
відносини з клієнтами за цей період. На основі історичних даних встановлюється показник очікуваних 
повернень готової продукції і товарів з ринку торгівельних мереж, який є підставою для розрахунку та 
відображенню в обліку на дату балансу резерву очікуваних повернень готової продукції і товарів з ринку 
торгівельних мереж. Так розрахований показник Компанія застосовує до проміжної звітності у наступному 
фінансовому році. Подальша оцінка та розрахунок нового показника здійснюється Компанією наприкінці 
кожного фінансового року. 

Компанія застосовує поділ на довгострокові і поточні зобов'язання. 

Довгострокові зобов'язання включають в себе всі зобов'язання, які мають бути погашені більш ніж через 12 
місяців від звітної дати, за винятком  зобов'язань, які класифікуються як короткострокові. 

Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які мають бути погашені протягом 12 місяців від звітної дати та 
очікується, що будуть врегулюванні протягом нормального операційного циклу компанії. 

Поряд з зобов’язаннями за поставки, роботи, послуги також існують фінансові зобов'язання за рахунок 
кредитів, лізингу та похідних інструментів. 

Зареєстрований капітал – визнається за справедливою вартістю отриманих Компанією внесків. 

Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат - Компанія бере участь у державній пенсійній 
програмі, за якою роботодавець повинен здійснювати на користь своїх працівників відрахування до 
Державного пенсійного фонду у вигляді єдиного соціального внеску, розрахованого як процентна частка 
від загальної суми заробітної плати. Ця пенсійна програма є програмою з визначеним внеском. Зазначені 
суми визнаються витратами в періоді їх нарахування.  
Відповідно до Колективного договору працівники Компанії мають право на виплати: ювілейні та 
невикористані відпустки. Ці зобов'язання випливають з прав набутих співробітниками Компанії в 
поточному році, як і в попередні роки. Вартість зобов'язань для ювілейних виплат розраховується 
незалежним актуарієм відповідно до МСБО 19, з поділом на довгострокові і короткострокові. Вартість 
зобов'язань для виплат за невикористані відпустки розраховується Компанією. На кінець фінансового року 
проводиться інвентаризація невикористаних відпусток. Сума  по нарахуванню резерву включається у 
витрати в період нарахування та відображається у Звіті про сукупний дохід. 
Метод визначення фінансового результату використовується у звіті про сукупні прибутки та збитки і 
передбачає застосування принципів нарахування і розсудливості.  

Визнання доходів та витрат -  доходи є валовими надходженнями економічних вигоди протягом періоду, 
що виникає в ході звичайної діяльності Компанії, коли власний капітал зростає в результаті цього 
надходження, а не в результаті внесків учасників власного капіталу. Дохід оцінюється за справедливою 
вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню. Відповідно до принципу відповідності 
доходів і витрат, витрати визнаються одночасно  з доходами, пов'язаними з даною операцією. 

Операційна оренда – оренда, за якою Компанія не приймає на себе усі ризики та вигоди, пов’язані із 
правом власності. Витрати на оренду відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки протягом 
відповідного терміну оренди. 

Поточні та відстрочені податки за період - визнаються як витрати або дохід у звіті про сукупні 
прибутки та збитки за винятком випадків, коли вони кредитуються або дебетуються безпосередньо в 
іншому сукупному доході / збитку. У такому випадку податки визнаються прямо в інших доходах/збитках. 

Умовні зобов'язання і активи - не відображаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у 
примітках до фінансової звітності, крім випадків, коли можливість відтоку ресурсів, які втілюють 
економічні вигоди, є малоймовірною. 

Умовні активи не відображаються у  фінансовій звітності, але відображаються у примітках до фінансової 
звітності, у випадках, коли надходження економічних вигоди є імовірним. 

Згортання – фінансові активи та зобов'язання згортаються і чиста сума відображається в звіті про 
фінансовий стан, тільки у тому випадку, коли існує законодавчо встановлене право провести взаємозалік 
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відображених сум, а також є намір відобразити на нетто-основі або реалізувати актив та виконати 
зобов’язання одночасно.  

Дохід від договорів з клієнтами - Компанія  визнає дохід, коли (або у міру того, як) вона задовольняє 
зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.  

Контроль над активом означає здатність 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. Вигоди від активу – це 
потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або економія грошових коштів, які вибувають), 
які можуть бути отримані безпосередньо чи опосередковано. 

Визнання доходу за договорами з клієнтами проходить за наступною моделлю із п’яти кроків:  

- Крок 1: Ідентифікація договору; 

- Крок 2: Ідентифікація зобов’язань, що підлягають виконанню в рамках договору; 

- Крок 3: Визначення ціни операції; 

- Крок 4: Розподіл ціни операції на зобов’язання, що підлягають виконанню; 

- Крок 5: Визнання виручки. 

Продаж послуг 

Дохід від реалізації послуг визнається з плином часу. Компанія розглядає, чи є під час продажі інші 
обіцянки, які є окремими зобов'язаннями щодо виконання, для яких частина ціни транзакції повинна бути 
розподілена. При визначенні ціни угоди на продаж, Компанія враховує наслідки змінної вартості, 
існування значних фінансових компонентів, не грошові компенсації та винагороду, що підлягає сплаті 
клієнту (якщо така є). 

Змінна компенсація 

Якщо компенсація, обіцяна в договорі, включає змінну величину, Компанія оцінює суму компенсації, на 
яку суб’єкт господарювання матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг клієнтові.  

Величина компенсації може змінюватися залежно від знижок, дисконтів, набраних балів, цінових 
поступок, стимулів, бонусів за результатами роботи, штрафів або інших подібних чинників. Обіцяна 
компенсація також може змінюватися, якщо право Компанії на компенсацію залежить від настання або 
ненастання певної майбутньої події.  

Компанія включає в ціну операції частину або всю величину змінної компенсації лише якщо існує висока 
ймовірність того, що коли невизначеність, пов'язана зі змінною компенсацією, буде в основному вирішена, 
істотного сторнування суми визнаного кумулятивного доходу не відбудеться.  

Істотний компонент фінансування 

Компанія застосовує практичний прийом, який не передбачає обов’язкового коригування обіцяної суми 
компенсації з метою урахування істотного компонента фінансування, якщо Компанія очікує, на момент 
укладення договору, що період між часом, коли Компанія передає обіцяний товар або послугу клієнтові, та 
часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше одного року.  

Коригуючи обіцяну величину компенсації задля урахування істотного компонента фінансування, Компанія 
користується ставкою дисконтування, яка застосовувалася б в окремій операції фінансування між 
суб’єктом господарювання та його клієнтом на момент укладення договору. Ця ставка відображатиме 
кредитні характеристики сторони, яка одержує фінансування за договором, а також будь-яку заставу або 
забезпечення, надані клієнтом або Компаніям, у тому числі активи, передані за договором.  

Подання 
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Коли якась частина договору виконана, Компанія відображає договір у звіті про фінансовий стан як 
контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно від співвідношення між виконанням Компаніям 
свого зобов’язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. Компанія відображає будь-які 
безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську заборгованість.  

Якщо клієнт платить компенсацію або Компанія має право на суму компенсації, яка є безумовною (тобто є 
дебіторською заборгованістю), Компанія, перш ніж передавати товар або послугу клієнтові, має 
відобразити договір як контрактне зобов'язання, на дату здійснення оплати чи дату, коли оплата має бути 
здійснена (залежно від того, яка дата раніше).  

Якщо Компанія виконує передачу товарів та послуг клієнту до того, як клієнт сплатить компенсацію або до 
того, як настане дата сплати такої компенсації, Компанія відображає договір в обліку як контрактний 
актив, за винятком будь-яких сум, відображених як дебіторська заборгованість. Контрактний актив – це 
право Компанії на компенсацію в обмін на товари або послуги, які Компанія передало клієнтові. 

Право на компенсацію є безумовним, якщо для того, щоб настала дата сплати такої компенсації, 
необхідний лише плин часу. Компанія визнає дебіторську заборгованість, якщо воно має теперішнє право 
на сплату, навіть при тому, що ця сума у майбутньому може підлягати поверненню.  

В цій фінансовій звітності Компанія може використовувати терміни аванси отримані, дохід від реалізації, 
виручка - ці терміни аналогічні термінам договірне зобов’язання та дохід від звичайної діяльності у 
визначенні МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Використання оцінок та припущень – підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва робити 
оцінки та припущення, які впливають на відображення сум активів і зобов’язань та сум доходів та витрат у 
звітності протягом звітного періоду. Внаслідок притаманної даним припущенням невизначеності, фактичні 
результати в майбутніх періодах можуть відрізнятися від даних припущень. 

Дана фінансова звітність включає в себе припущення керівництва Компанії щодо вартості активів, 
зобов’язань, доходів, витрат і визнаних зобов’язань. Дані оцінки в основному включають в себе: 

• Строк корисного використання та залишкову вартість основних засобів; 
• Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості; 
• Можливість реалізації відстрочених податкових активів. 

Строк корисного використання та залишкова вартість основних засобів – оцінка строку корисного 
використання та залишкової вартості предметів основних засобів визначається судженнями керівництва, що 
базуються на досвіді зі схожими активами. При визначенні строку корисного використання та залишкової 
вартості активу, Дирекція враховує очікуваний строк використання, оцінку технічного старіння, фізичний 
знос та середовище, в якому знаходиться актив. 

Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості - Компанія здійснює нарахування 
резервів щодо сумнівних боргах з метою покриття потенційних збитків, що виникають у разі нездатності 
покупця здійснити необхідні платежі. Компанія використовує матрицю резервів для оцінки очікуваних 
кредитних збитків за торговельною дебіторською заборгованістю. При оцінці достатності резерву щодо 
сумнівних боргах керівництво враховує поточні умови в економіці загалом, терміни виникнення 
дебіторської заборгованості, досвід Компанії зі списання заборгованості, кредитоспроможність покупців і 
зміни умов оплати за договорами. Зміни в економіці, галузевій ситуації або фінансовому стані окремих 
покупців можуть спричинити коригування розміру резерву щодо сумнівних боргах, відображеного  у 
фінансовій звітності. Оцінка резерву на покриття збитків від знецінення базується на оцінці  згідно моделі 
очікуваного кредитного збитку по фінансовим активам. 

Можливість реалізації відстрочених податкових активів - Відстрочені податкові активи визнаються в 
тій мірі, в якій існує висока ймовірність їх реалізації, що залежить від формування достатнього прибутку до 
оподаткування у майбутньому. Припущення щодо формування прибутку до оподаткування в майбутньому 
залежать від оцінок керівництва стосовно майбутніх грошових надходжень. Дані оцінки залежать від 
оцінок майбутніх обсягів реалізації, цін на матеріали та операційних витрат. Судження також необхідні для 
застосування податкового законодавства. Ці судження та оцінки являються об’єктом впливу ризиків та 
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невизначеностей, отже існує ймовірність того, що зміни обставин вплинуть на очікування, що змінить суму 
відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань, визнаних станом на звітну дату. 
В такій ситуації деякі чи всі суми визнаних відстрочених податкових активів та зобов’язань можуть 
потребувати коригування, результатом якого стане збільшення чи зменшення чистого прибутку. 

4. Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації 

Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією 

Компанія вперше застосувала деякі нові стандарти й поправки до чинних стандартів, які починають діяти 
для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Компанія не застосовувала 
достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу. 

Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. Хоча нові стандарти й поправки застосовувалися вперше в 
2018 році, вони не мали істотного впливу на річну фінансову звітність Компанії. Характер і вплив кожного 
нового стандарту (поправки) описані нижче: 

МСФЗ 9 Фінансові інструменти 

Компанія застосувала МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (МСФЗ 9), починаючи з 1 січня 2018 року. Цей 
стандарт замінив діючий раніше МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (МСБО 39). 

При цьому Компанія не перераховувала порівняльну інформацію, яка була представлена відповідно до 
МСБО 39. Різниця, що виникає в результаті застосування МСФЗ 9, була визнана безпосередньо в складі 
нерозподіленого прибутку та інших компонентів власного капіталу на дату першого застосування – 1 січня 
2018 року. При цьому визначення бізнес-моделі, у рамках якої утримується фінансовий актив, зроблені 
виходячи з фактів і обставин, що існували на дату першого застосування МСФЗ 9. Аналіз того, чи є 
передбачені договором грошові потоки за борговими інструментами виключно платежами в рахунок 
основної суми боргу і відсотків, здійснювався на основі фактів і обставин, що існували на момент 
первісного визнання цих активів. 

Вимоги МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки не мали значного впливу на Компанію. Таблиця, що 
наведена нижче, відображає категорії оцінки фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 та нові 
категорії, визначені згідно МСФЗ 9 станом на 1 січня 2018 року.  

 Категорія оцінки за 
МСБО 39 

Категорія оцінки за 
МСФЗ 9 

Балансова 
вартість за 
МСБО 39 

Балансова 
вартість за 

МСФЗ 9 
Фінансові активи     

Дебіторська заборгованість  Позички та дебіторська 
заборгованість 

За амортизованою 
вартістю 

 
42,409 

 
42,409 

Гроші та їх еквіваленти Позички та дебіторська 
заборгованість 

За амортизованою 
вартістю Активи, що 
оцінюються за 
справедливою вартістю 

6,460 6,460 

Всього фінансових активів   48,869 48,869 

Фінансові зобов’язання      

Короткострокові кредити банків 
Зобовязання, оцінені за 
амортизованою вартістю 
 

Зобовязання, оцінені за 
амортизованою вартістю - - 

Поточна кредиторська заборгованість 
Зобовязання, оцінені за 
амортизованою вартістю 
 

Зобовязання, оцінені за 
амортизованою вартістю 5,433 5,433 

Всього фінансові зобов’язання    5,433 5,433 

Застосування МСФЗ 9 змінило підхід до розрахунку збитків від знецінення фінансових активів. Замість 
методу понесених збитків, який застосовувався МСБО 39, застосовується модель очікуваних кредитних 
збитків.  

Компанія застосовує спрощений підхід МСФЗ 9 до оцінки очікуваних кредитних збитків щодо торгової й 
іншої дебіторської заборгованості. Для оцінки очікуваних кредитних збитків, торгову й іншу дебіторську 
заборгованість було розподілено за загальними характеристиками кредитного ризику та строками давності. 
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Компанія проаналізувала вплив МСФЗ 9 на свою фінансову звітність. На думку управлінського персоналу 
Компанії, зміни в обліковій політиці не мають значного впливу на фінансову звітність і не потребують 
коригування нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року. 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» 

МСФЗ 15 замінює МСБО 11 «Будівельні контракти», МСБО 18 «Виручка» і відповідні Тлумачення і, за 
деякими винятками, застосовується по відношенню до всіх статей доходу, який виникає в зв'язку з 
договорами з покупцями. Для обліку виручки, яка виникає в зв'язку з договорами з покупцями, МСФЗ 15 
передбачає модель, що включає п'ять етапів, і вимагає визнання доходу в сумі, що відображає 
відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.  

МСФЗ 15 вимагає застосовувати судження і враховували всі доречні факти і обставини при застосуванні 
кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями. Стандарт також містить вимоги до обліку додаткових 
витрат на укладення договору і витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору. Крім того, 
стандарт вимагає розкриття більшого обсягу інформації. 

Відповідно до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клієнтами» (МСФЗ 15) виручка визнається, коли товари 
або послуги передаються клієнту, в сумі відшкодування, право на яке Компанія очікує отримати в обмін на 
передачу обіцяних товарів або послуг покупцеві.  

Компанія застосувала МСФЗ 15 з 1 січня 2018 року з використанням модифікованого ретроспективного 
методу. Відповідно до даного методу переходу Компанія застосувала стандарт тільки до тих договорів, які 
є не виконаними на дату переходу на МСФЗ 15.  

При використанні модифікованого ретроспективного підходу Сумарний ефект від першого застосування 
МСФЗ 15 визнається на дату першого застосування в якості коригування залишку нерозподіленого 
прибутку на початок періоду (на 1 січня 2018 року). Отже, порівняльна інформацію не перераховувалася і 
як і раніше представлялася відповідно до МСБО 11, МСБО 18 і відповідними Тлумаченнями. 

Відповідно до МСФЗ 15, Компанія аналізує, чи виконуються умови для зміни презентації доходів від 
продажу та витрат на збут таким чином, що частина суми, яка раніше була визнана як витрати на збут після 
зміни, зменшить доходи від продажу. 

Компанія проводить аналіз з контрагентами, які є прямими одержувачами продукції - всі послуги, 
класифіковані як операції залежні від продажу готової продукції і товарів, визнаються як зменшення 
доходів; та контрагентами, які не є прямими одержувачами продукції Компанії. В останньому випадку, 
якщо виникає ситуація описана в МСФЗ 15 п. 70 "Компенсація, яка має бути сплачена клієнтові, включає 
суми грошових коштів, які суб’єкт господарювання виплачує, або сподівається виплатити, клієнтові (або 
іншим сторонам, які купують товари або послуги у клієнта)”, визнаючи, що послуги, що надаються 
контрагенту, залежать від продажу продукції, Компанія також презентує як зменшення доходів від 
продажу.  

Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання послуг, дохід має 
визнаватися тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати, які підлягають відшкодуванню (МСФЗ 18  
пункт 26). 

Компанія проаналізувала вплив МСФЗ 15 на її облікову політику та фінансову звітність, для чого були 
розглянуті різні потоки надходження доходів Компанії. На думку управлінського персоналу Компанії, 
зміни в обліковій політиці не мають впливу на фінансову звітність і не потребують коригування 
нерозподіленого прибутку станом на 01 січня 2018 року. 

Поправки до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» - «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі 
акцій». 

Поправки розглядають три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на 
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій з умовою 
розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з 
виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками 
грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. 
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При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте 
допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і 
дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 
2018 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування. Поправки не матимуть впливу на 
фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» - Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» разом з 
МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

Ці поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за 
фінансовими інструментами, МСФЗ 9, до впровадження МСФЗ 17 «Договори страхування», який замінює 
МСФЗ 4. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після 
цієї дати. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».  

Поправки уточнюють порядок переведення об'єктів нерухомості до категорії інвестиційної нерухомості або 
з неї. Переведення здійснюється тоді й тільки тоді, коли має місце фактична зміна характеру використання 
об'єкта - тобто коли актив починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості та при 
цьому є доказ зміни характеру його використання. Зміна намірів керівництва щодо активу сама по собі не є 
підставою для його переведення в іншу категорію. Переглянуті приклади факторів, які доводять зміну 
характеру використання активу, які Рада включила до зміненої редакції МСБО 40, не є вичерпними - тобто 
можливі й інші форми доказів, що дають підстави для переведення активу. 

Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 

Тлумачення КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті і авансові платежі». 

Тлумачення уточнює, як визначити дату угоди для цілей визначення обмінного курсу, що використовується 
для перерахунку операції в іноземній валюті в тих випадках, коли підприємство платить або отримує деяку 
частину або всю суму іноземної валюти авансом, при первісному визнанні відповідного активу, витрат або 
доходів. 

Тлумачення стверджує, що дата угоди, з метою визначення обмінного курсу, що використовується для 
перерахунку відповідного активу, витрат або доходів (або їх частини) при первісному визнанні, є більш 
рання дата із: 

• дати первісного визнання авансового платежу за немонетарним активом або немонетарним 
зобов'язанням; а також 

• дати, коли актив, витрати або дохід (або їх частина), визнається у фінансовій звітності. 

Тлумачення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 
Дострокове застосування допускається. Поправки не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 

«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2014 - 2016 років).  

МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ». 

До МСФЗ 1 були внесені зміни, щоб вилучити короткострокові звільнення від застосування вимог МСФЗ, 
що стосуються МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 19 «Виплати працівникам» 
та МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність». Ці короткострокові звільнення стали більш незастосовні 
й були доступні для підприємств у звітні періоди, які вже закінчилися. Ця поправка набирає чинності для 
звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. 

МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства». 

Поправки уточнюють, що організації венчурного капіталу або взаємний фонд, траст і подібні підприємства 
(зокрема інвестиції, пов'язані зі страховими фондами) можуть вибрати, як обліковувати свої інвестиції в 
спільні підприємства й асоційовані компанії - за справедливою вартістю або за методом участі в капіталі. 
Поправка також пояснює, що вибір методу для кожної інвестиції повинен бути зроблений на дату 
первісного визнання. 
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Це щорічне удосконалення повинно застосовуватися ретроспективно для періодів починаючи з 1 січня 2018 
року або після цієї дати. 

Удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Компанії. 

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності 

Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, але 
не набрали чинності: 

МСФЗ 16 «Договори оренди».  

МСФЗ 16 замінює собою МСБО 17 «Оренда», Тлумачення КТМФЗ 4 «Визначення, чи містить угода 
оренду», Роз'яснення ПКР 15 «Операційна оренда - заохочення» і Роз'яснення ПКР 27 «Оцінка сутності 
операцій, які мають юридичну форму угоди про оренду ». МСФЗ 16 встановлює принципи визнання, 
оцінки, подання й розкриття інформації про оренду таі вимагає, щоб орендарі відображали всі договори 
оренди з використанням єдиної моделі обліку у звіті про фінансовий стан, аналогічно порядку обліку, 
передбаченому в МСБО 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для 
орендарів - щодо оренди активів з низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і 
короткострокової оренди (наприклад, оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди 
орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який 
представляє право користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права 
користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді 
окремо від витрат по амортизації активу у формі права користування. 

Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, 
зміні термінів оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що 
використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків орендар буде враховувати суми 
переоцінки зобов'язання з оренди як коригування активу в формі права користування.  

Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими 
в даний момент вимогами МСБО 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, 
використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСБО 17, виділяючи при цьому два види оренди: 
операційну й фінансову. Крім цього, МСФЗ 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого 
обсягу інформації в порівнянні з МСБО 17. 

МСФЗ 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. 
Допускається застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ 15 «Виручка 
за договорами з клієнтами». Орендар має право застосовувати цей стандарт з використанням 
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту 
передбачають певні звільнення.  

В даний час Компанія оцінює вплив МСФЗ 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату 
набрання чинності. 

Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані 
компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою 
компанією чи спільним підприємством.  

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ 10 і МСБО 28, в частині обліку втрати контролю над 
дочірньою компанією, яка продається асоційованій компанії або спільному підприємству або вноситься в 
них. Поправки роз'яснюють, що прибутки чи збитки, які виникають в результаті продажу або внеску 
активів, що представляють собою бізнес, згідно з визначенням у МСФЗ 3, в угоді між інвестором і його 
асоційованою компанією чи спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибутки чи 
збитки, які виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються 
тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж компанія інвестора в асоційованій компанії чи 
спільному підприємстві. 

Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється 
дострокове застосування перспективно. 
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Тлумачення КТМФЗ 23 «Невизначеності щодо обліку податку на прибуток». 

У випадках відсутності ясності щодо вимог податкового законодавства стосовно тієї чи іншої операції або 
до конкретних обставин основним є наступний критерій: чи висока ймовірність того, що податковий орган 
погодиться з тим трактуванням податкових вимог, яке вибрала компанія. 

Якщо відповідь позитивна, то компанія відобразить у фінансовій звітності ту ж суму, що і у податковій 
звітності і розгляне необхідність розкриття інформації про існування невизначеності. Якщо відповідь 
негативна, то сума, відображена у фінансовій звітності, буде відрізнятися від суми в податковій декларації, 
оскільки вона оцінюється з урахуванням наявної невизначеності. 

Для відображення цієї невизначеності використовується один з наступних двох методів оцінки, в 
залежності від того, який з них дозволить з більшою точністю передбачити результат вирішення 
невизначеності: 

• метод найбільш імовірної суми; або 

• метод очікуваної вартості. 

Роз'яснення також вимагає, щоб ті судження й оцінки, які були сформовані компанією, були переглянуті в 
разі зміни фактів і обставин - наприклад, внаслідок податкової перевірки або дій, вжитих податковими 
органами, наступних змін податкових правил, або після закінчення терміну, протягом якого податковий 
орган має право перевірити правильність обчислення податку.  

Тлумачення застосовується до річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. В даний час Компанія оцінює вплив застосування Тлумачення на 
фінансову звітність. 

 «Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2015 - 2017 років).  

МСБО 12 «Податки на прибуток». 

У деяких юрисдикціях сума зобов’язання з податку на прибуток, що сплачується суб'єктом 
господарювання, залежить від дивідендів, виплачених власникам інструментів капіталу. У поправці до 
МСБО 12 уточнюється, що податкові наслідки (якщо такі є) дивідендів (тобто розподіл прибутку власникам 
інструментів капіталу пропорційно їх часткам) повинні визнаватися: 

• одночасно з визнанням зобов’язання сплатити такі дивіденди; і 

• у складі прибутку або збитку, іншого сукупного доходу або звіту про зміни у власному капіталі, в 
залежності від того, де суб'єкт господарювання в минулому визнавав операції або події, які 
згенерували накопичений прибуток, з якої виплачуються дивіденди. 

Це удосконалення застосовується до періодів, які починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Удосконалення застосовується на дату початку самого раннього 
представленого порівняльного періоду або після цієї дати.  

МСБО 23 «Витрати на позики».  

Поправка до МСБО 23 пояснює, що коли кваліфікований актив, що фінансується за рахунок спеціальних 
запозичень, стає готовим до використання або продажу, витрати на позики, понесені за спеціальними 
запозиченнями, більше не можуть бути капіталізовані як частина вартості цього кваліфікованого активу. 
Але ці запозичення стають частиною пулу позик, запозичених для загальних потреб. Тому з цієї дати 
ставка, яка застосовується до цих запозичень, включається до визначення ставки капіталізації, яка 
застосовується до позикових коштів, запозичених для загальних потреб, для цілей параграфу 14 МСБО 23. 

Поправка до МСБО 23 застосовується до періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати, 
дозволяється дострокове застосування. Суб'єкти господарювання зобов'язані застосовувати цю поправку 
лише до витрат на позики, понесених на початок річного звітного періоду, коли поправка вперше 
застосовується, або після цієї дати. 

Очікується, що наступні поправки не будуть мати суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії: 
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• Поправки до МСФЗ 9, що Характеристики дострокового погашення, що передбачають від’ємну 
компенсацію (випущені 12.10.2017 р. та вступають в дію для річних періодів, що починаються 1 
січня 2019 р. або після цієї дати). 

• Поправки до МСБО 19 «Зміни, скорочення та врегулювання пенсійного плану» (випущені 
07.02.2018 р. та вступають в дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 р. або після цієї 
дати). 

• Поправки до Концептуальних основ фінансової звітності (випущені 29.03.2018 р. та вступають в 
дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 р. або після цієї дати). 

• Визначення бізнесу – Поправки до МСФЗ 3 (випущені 22.10.2018 р. та діють по відношенню до 
придбань з початку річного звітного періоду, що починається 1 січня 2020 р. або після цієї дати). 

• Визначення суттєвості – Поправки до МСБО 1 та МСФЗ 8 (випущені 31.10.2018 р. та вступають в 
дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 р. або після цієї дати). 

• МСФЗ 17 «Страхові контракти».  МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються 
з 1 січня 2021 року або після цієї дати.  

• МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Поправки набувають чинності для періодів, що починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні 
застосовуватися перспективно. 

• МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу».  Удосконалення набуває чинності для періодів, що починаються 1 
січня 2019 року або після цієї дати, дозволяється дострокове застосування. Поправки повинні 
застосовуватися перспективно. 

 

5.  ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, включав: 

Групи основних засобів Земельні 
ділянки, будинки  

та споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інші 
основні 
засоби 

Разом 

Залишкова вартість на  
1 січня 2017 року 56,184 11,417 8,445 2,024 78,070 
Надійшло 1,741 5,600 968 192 8,501 
Списано - - - - - 
Реалізовано (714) (93) (11) - (818) 
Амортизація (1,741) (2,015) (1,787) (321) (5,864) 
Інші зміни (1,590) - - - (1,590) 
Залишкова вартість на 
31 грудня 2017 року 53,880 14,909 7,615 1,895 78,299 
Залишкова вартість на 
1 січня 2018 року 53,879 14,909 7,615 1,895 78,298 
Надійшло 1,556 6,619 4,326 291 12,792 
Списано - (1) - (1) (2) 
Реалізовано - (2) (85) (16) (103) 
Амортизація (1,851) (2,635) (1,951) (317) (6,754) 
Інші зміни - - - - - 
Залишкова вартість на 
31 грудня 2018 року 53,584 18,890 9,905 1,852 84,231 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років первісна вартість повністю замортизованих основних засобів, які 
Компанія продовжувала використовувати, становила 6,763 тис. грн. та 7,375 тис. грн, відповідно. 
Компанія має основні засоби, які знаходяться під заставою, із залишковою вартістю в сумі 40,494 тис. грн. 
станом на 31 грудня 2018 року (2017: 39,527 тис. грн.). 
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6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
включала: 

Дебіторська заборгованість  
за строками погашення 

Станом на  
31 грудня 2018 року  

Станом на  
31 грудня 2017 року  

До 1 місяця 3,669 5,656 
Від 1 місяця до 3 місяців 36,046 39,656 
Від 3 місяців до 6 місяців - 417 
Від 6 місяців до 12 місяців - - 
Прострочена 3,793 2,252 
Загальна сума дебіторської заборгованості  43,508 47,981 
Резерв знецінення дебіторської заборгованості (47) (67) 
Резерв очікуваних кредитних збитків (35) - 
Резерв на повернення від торгівельних мереж (1,017) - 
Чиста дебіторська заборгованість 42,409 47,914 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків «Fabryka Farb 
i Lakerow Sniezka S.A.» за придбані матеріали, яка становила 137 тис. грн. та 0 тис. грн, відповідно. 
У Компанії відсутня значна концентрація кредитного ризику, оскільки клієнтська база Компанії є 
високодиверсифікованою і керівництво здійснює регулярний моніторинг здатності клієнтів погасити їх 
заборгованість. По не простроченій дебіторській заборгованісті на суму 36,046 тис. грн. немає кредитного 
ризику, оскільки дана дебіторській заборгованісті буде погашена чи буде дійснення повернення продукції.  
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років створено резерв на повернення від торгівельних мереж - юридична 
особа власник мережі маркетів, які здійснюють реалізацію кінцевим споживачам, на суму 1,017 тис. грн. та 
0 тис. грн, відповідно. 
Нижче наведено інформацію про вплив кредитного ризику на торгову дебіторську заборгованість станом на 
31 грудня 2018 року: 

 Дебіторська заборгованість за строками погашення 

 
Не 

прострочена  до 1 мясяця  
від 1 до 3 

місяців  
від 3 до 12 

місяців  
більше  

12 місяців  Усього 
Очікуваний коефіцієнт 

знецінення 0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  75,19%  - 
Валова балансова вартість до 

знецінення 39,715  3,684  -  62  47  43,508 
Резерв очікуваних кредитних 

збитків -  -  -  -  (35)  (35) 
Дебіторська заборгованість 

за товари,роботи,послуги 39,715  3,684  -  62  12  43,473 

Рух резерву очікуваних кредитних збитків за 2018 рік, що являє собою зменшення корисності торгової 
дебіторської заборгованості, є таким: 

Залишок на 1 січня 2018 року -  
Нараховано резерв 35  
Використання резерв -  
Залишок на 31 грудня 2018 року 35  
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7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ЗА ВИДАНИМИ АВАНСАМИ 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами 
включала передплати за: 

  Станом на  
31 грудня 2018 року 

Станом на  
31 грудня 2017 року 

Аванс, сплачений за послуги 2,032 1,628 
Аванс, сплачений за виробничі запаси 828 1,191 
Усього 2,860 2,819 

 
8. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ (ПАЙОВИЙ) КАПІТАЛ 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років зареєстрований капітал був повністю сплачений та становив                 
416 тис. грн.  
У 2018 році Компанія оголосило про виплату дивідендів в сумі 14,363 тис. грн. (2017: 15,809 тис.грн.)                           
Виплата дивідендів, що належить власникам  материнського товариства та до неконтрольованих часток за 
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, становила 11,852 тис. грн. (2016: 13,046 тис. грн.)  та 2,538 тис. грн. 
(2017: 2,763 тис. грн.) відповідно.   
Протягом 2018 та 2017 років змін у складі учасників Компанії та в розмірі їх часток не відбувалось. 

 
9.  КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ 

Короткострокові кредити банків станом на 31 грудня 2018 та 2017 років були представлені наступним 
чином: 

Кредитна лінія використовується для поповнення обігових коштів Компанії. Відсоткова ставка за кредитом 
становила 15% протягом року, що закінчився 31 грудня 2018 року. 

10. ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років поточна кредиторська заборгованість була представлена наступним 
чином: 

 Станом на Станом на 
31 грудня 2018 року   31 грудня 2017 року  

Поточна кредиторська заборгованість  5,443 6,816 
в тому числі із внутрішніх розрахунків 811 5,418 
в тому числі за товари, роботи, послуги (за 

виключенням мотиваційних виплат) 4,632 1,398 
в тому числі за мотиваційні виплати - - 

Інша поточна кредиторська заборгованість 2,730 1,790 
  - в тому числі за розрахунками з бюджетом  - - 
     - в тому числі за розрахунками з оплати праці 34 9 
     - в тому числі за одержаними авансами  2,689 1,781 

     - інші поточні зобов’язання  7 - 
Загальна кредиторська заборгованість,  в тому числі 8,173 8,607 

- довгострокова  - - 
- короткострокова 8,173 8,607 

Банк Валюта 
Остаточний 

термін 
погашення 

Станом на  
31 грудня 
2017 року 

Отримання 
кредиту за 

2018 рік 

Погашення 
кредиту за 

2018 рік 

Станом на  
31 грудня 
2018 року 

ПАТ 
"КРЕДОБАНК"  
кредитна лінія 

грн. 14 квітня 
2021 року 25,300 49,750    75,050 0 

 Усього   
 

25,300 49,750 75,050 0 
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Станом на 31 грудня 2018 року поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків складалась 
із заборгованості перед «Fabryka Farb i Lakerow Sniezka S.A.» за придбані товари, матеріали та платежі за 
користування технологією ноу-хау на суму 270 тис. грн. (2017: 3,114  тис. грн.) та  заборгованості перед 
«TM Investment sp. z o.o.» за використання торгової марки на суму 541 тис. грн (2017: 2,304 тис. грн.).  
Станом на 31 грудня 2018 року Компанія отримала аванси на суму 2,689 тис. грн. (2017: 1,781 тис. грн.) від 
покупців щодо майбутніх поставок готової продукції та товарів.  
 

11.  ПОТОЧНІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років поточні забезпечення включали: 

 Станом на  
31 грудня 2018 року  

Станом на  
31 грудня 2017 року  

Забезпечення витрат на професійні послуги 1,899 1,456 
Забезпечення на виплату відпусток працівникам  898 1,528 
Забезпечення на виплату премії працівникам 361 335 
Забезпечення витрат на транспортні послуги 220 74 
Забезпечення витрат на електроенергію - 34 
Інші - 217 
Усього  3,378 3,644 
 

12.  ЧИСТИЙ ДОХІД РЕАЛІЗАЦІЇ  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 
2017 років, складався з таких елементів та географічних ринків збуту: 

 За рік, що закінчився  
31 грудня 2018 року  

За рік, що закінчився  
31 грудня 2017 року  

 Україна Польща Разом Україна Польща Разом 
Дохід від реалізованої продукції 387,458 - 387,458 361,950 1,237 363,187 
Дохід від реалізованої товарів  156,292 - 156,292 159,842 51 159,893 
Дохід від реалізації послуг 5,338 - 5,338 3,529 - 3,529 
Дохід від реалізації матеріалів 63 3,842 3,905 33 6,527 6,560 
Усього 549,151 3,842 552,993 525,354 7,815 533,169 
 
 
13. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 
років, складалась з таких елементів: 

 За рік, що закінчився  
31 грудня 2018 року  

За рік, що закінчився 31 
грудня 2017 року  

Собівартість реалізованої продукції 227,161 238,798 
в.ч. невикористані виробничі потужності 1,373 1,000 

Вартість реалізованих товарів 114,733 128,292 
Собівартість реалізованих послуг 5,226 3,459 
Вартість реалізованих матеріалів 3,786 6,159 
Усього 350,906 376,708 
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14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, складалися з таких 
елементів: 
 
 
 
  

За рік, що закінчився 
31 грудня 2018 року  

За рік, що закінчився 
31 грудня 2017 року 

Витрати на оплату праці 15,833 12,014 
Послуги 5,630 5,172 
Витрати на матеріали та електроенергію 3,683 2,793 
Витрати на соціальні заходи 3,221 2,360 
Амортизація  1,672 1,712 
Інші витрати 758 698 
Усього 30,797 24,749 
 

15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 і 2017 років, складалися з таких елементів:  
 
  

За рік, що закінчився 
31 грудня 2018 року  

За рік, що закінчився 
31 грудня 2017 року 

Послуги 44,312 40,618 
Витрати на матеріали та електроенергію 21,102 15,406 
Ліцензійні оплати 17,559 16,876 
Витрати на оплату праці 11,674 10,016 
Витрати на соціальні заходи 2,539 2,127 
Амортизація  1,978 3,558 
Інші витрати 654 692 
Усього 99,818 89,293 
 

16. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

Фінансові витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, складалися з таких елементів: 

 
За рік, що закінчився 

31 грудня 2018 року  
 За рік, що закінчився 

31 грудня 2017 року  
Відсотки за кредит 2,206  1,183 
Витрати з курсових різниць -  2,441 
Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти -  155 
Усього 2,206  3,779 
 
     

17.  ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

У Компанії виникають певні постійні податкові різниці внаслідок того, що певні витрати не враховуються 
для цілей оподаткування, а певні доходи не оподатковуються. 

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою 
вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.  Тимчасові різниці 
станом на 31 грудня 2018 та 2017 років в основному пов’язані з різними методами визнання доходів і 
витрат, а також з балансовою вартістю певних активів. 

Співвідношення між податковими витратами та обліковим фінансовим результатом за роки, які закінчились 
31 грудня 2018 та 2017 років, пояснюються таким чином: 
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За рік, що 
закінчився  

31 грудня 2018 року  

За рік, що 
закінчився  

31 грудня 2017 року  
 Прибуток до оподаткування 73,070 38,924 
Теоретичний податок на прибуток за поточною ставкою 
податку 18 %  13,153 7,006 
 Податковий ефект від:     
Витрат, які не відносяться до податкових при визначенні 
оподатковуваного прибутку 24 - 
Коригування податку на прибуток за попередні роки - - 
Податок на нерухомість - - 
Податок на прибуток від звичайної діяльності  13,177 7,006 
Зміна відстроченого податкового активу 463 (557) 
Поточний податок на прибуток  13,639 6,449 

Відстрочені активи станом на 31 грудня 2018 та 2017 років включають: 

 Станом на 31 грудня 
2018 року 

Станом на 31 грудня 
2017 року  

Відстрочені активи: 
 
 

  
 Різниця у вартості основних засобів 912 551 
Резерв послуг 382 320 

 Резерв бонусів покупцям  206 254 
 Резерв на повернення від торгівельних мереж маржа 49 - 
 Резерв сумнівних боргів 51 12 
Резерв витрат пов’язаних з оплатою праці 31 31 
Всього відстрочені податкові активи 1,631 1,168 
   Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2017 року   1,168 
Зміна відстроченого податку 463 
Відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2018 року 1,631 

 
18. ПОВ’ЯЗАНІ СТОРОНИ 

Як визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони» (пункт 9): 

Пов’язана сторона – це фізична чи юридична особа, яка є пов’язаною зі суб’єктом господарювання, який 
готує власну фінансову звітність: 
а) Фізична особа або близький родич такої особи є пов’язаною стороною із суб’єктом господарювання, що 
звітує, якщо така особа: 
 i) контролює суб’єкт господарювання, що звітує, або здійснює спільний контроль над ним;  
іі) має суттєвий вплив на суб’єкт господарювання, що звітує;  
ііі) є членом провідного управлінського персоналу суб’єкта господарювання, що звітує, або материнського 
підприємства суб’єкта господарювання, що звітує.  
б) суб’єкт господарювання є пов’язаним із суб’єктом господарювання, що звітує, якщо виконується будь-
яка з таких умов: i) суб’єкт господарювання та суб’єкт господарювання, що звітує, є членами однієї групи 
(а це означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під 
спільним контролем є пов’язані одне з одним);  
іі) один суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним підприємством іншого 
суб’єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним підприємством члена групи, до 
якої належить інший суб’єкт господарювання); 
 ііі) обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони;  
iv) один суб’єкт господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший 
суб’єкт господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб’єкта господарювання;  
v) суб’єкт господарювання є програмою виплат по закінченні трудової діяльності працівників суб’єкта 
господарювання, що звітує, або будь-якого суб’єкта господарювання, який є пов’язаним із суб’єктом 
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господарювання, що звітує. Якщо суб’єкт господарювання, що звітує, сам є такою програмою виплат, то 
працедавціспонсори також є пов’язаними із суб’єктом господарювання, що звітує;  
vi) суб’єкт господарювання перебуває під контролем або спільним контролем особи, визначеної в пункті 
а);  
vii) особа, визначена в пункті а)і), має значний вплив на суб’єкт господарювання або є членом провідного 
управлінського персоналу суб’єкта господарювання (або материнського підприємства суб’єкта 
господарювання);  
vіii) суб'єкт господарювання або будь-який член групи, до якої він належить, надає послуги провідного 
управлінського персоналу суб'єктові господарювання, що звітує, або материнському підприємству суб'єкта 
господарювання, що звітує. 

Наступні фізичні та юридичні особи вважалися зв'язаними сторонами Компанії протягом 2018 та 2017 
років: 

Назва пов'язаної сторони Вид відносин з Компанією 
Fabryka Farb i Lakerow Sniezka S.A. Купівля  товару, матеріалів, послуг ноу-хау та продаж 

запасів  
TM Investment Sp. Z o.o. Користування торговою маркою 
СООО "Снежка - БелПол"  Продаж матеріалів 

 
Ім’я пов’язаної сторони – фізичної особи Характер зв’язку (посада, родинні зв’язки) 
Марек Павлусь Генеральний директор 
Ірина Бучко Фінансовий директор 

При розгляді кожної можливої зв'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки 
їх юридичній формі. Компанія мала наступні залишки станом на 31 грудня 2018 та 2017 років зі зв'язаними 
сторонами: 

 
 

31 грудня 2018 року 31 грудня 2017 року 

 Зі  
зв'язаними 
сторонами 

Разом по 
категорії 

відповідно до 
фінансової 
звітності 

Зі 
зв'язаними 
сторонами 

Разом по 
категорії 

відповідно до 
фінансової 
звітності 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками із внутрішніх розрахунків 137 137 - - 
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків  (811) (811) (5,418) (5,418) 

Наступні суми,  що виникли за операціями зі зв'язаними сторонами, були включені до звіту про сукупні 
прибутки та збитки за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років: 

  2018 2017 

 

Зі 
зв'язаними 
сторонами 

Разом по 
категорії 

відповідно до 
фінансової 
звітності 

Зі 
зв'язаними 
сторонами 

Разом по 
категорії 

відповідно до 
фінансової 
звітності 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 3,842 552,993 7,815 533,169  
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) (114,733) (350,906) (128,292) (376,708)  
Витрати на збут (17,590) (99,818) (16,978) (89,293)  
Адміністративні витрати (2,260) (30,797) (2,069) (24,749)  
Інші операційні витрати - (2,390) - (2,200)  

 



ТОВ  «СНЄЖКА-УКРАЇНА» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
 (в тисячах українських гривень) 
 

43 
 

 

 

Винагорода вищому керівництву Компанії представлена у вигляді: 

 
2018 

  
2017 

 
Заробітна плата та інші поточні види компенсації 2,260  2,069 

 
У 2018 році вище керівництво Компанії складалося з 2 осіб (у 2017 році: з 2 осіб). 

 
19. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Компанія управляє капіталом в цілях гарантування продовження своєї операційної діяльності, а  також для 
максимізації виплат засновникам за рахунок оптимізації заборгованостей і залишків по ним. Дирекція 
Компанії переглядає структуру капіталу на постійних засадах. Відповідно до результатів даного огляду 
Компанія вживає заходів для коригування загальної структури капіталу за рахунок залучення боргового 
капіталу або погашення існуючої заборгованості. 
 
20. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Основні ризики, пов'язані з фінансовими інструментами Компанії: 
• Кредитний ризик; 
• Ризик ліквідності; 
• Валютний ризик; 
• Ризик зміни процентної ставки. 
Компанія визнає, що важливо мати встановлений ефективний процес управління ризиками. Для цього 
Компанія впровадила систему управління ризиками, основною метою якої є захищати від ризиків та 
забезпечити досягнення мети своєї діяльності. За допомогою системи управління ризиками, Компанія 
управляє наступними ризиками: 

Кредитний ризик  – Компанія зазнає кредитного ризику, тобто ризику того, що одна сторона не зможе 
виконати своїх зобов’язань і змусить іншу сторону зазнати фінансового збитку.  Компанія систематизує 
рівні кредитного ризику, який воно приймає на себе, встановлюючи ліміти на суми, стосовно яких ризики є 
прийнятними, по відношенню до кожного боржника. Ліміти кредитного ризику по кожному боржнику 
затверджуються Дирекцією Компанії і контролюються на регулярній основі. Дирекція Компанії вважає, що 
дебіторська заборгованість, яка була прострочена більше, ніж на 180 днів, є знеціненою. 

Наступна таблиця деталізує валову вартість активів, які знецінилися та розкриває за строками виникнення 
ті, що є простроченими, але не знеціненими: 

 Не 
простро-
чені і не 
знецінені 

Прострочені, але не знецінені   31 грудня 2018 року 
 0-3 

місяців 
3-6 

місяців 
6 місяців до 

1 року 
Більше одного 

року  
Знецінені 
фінансові 

активи 
Усього 

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 39,578 3,684 62 - 47  (1,099) 42,272 
Дебіторська за 
заборгованість за 
розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 137 - - - -  - 137 

Гроші та їх еквіваленти 6,460 - - - -  - 6,460 
Усього 46,175 3,684 62 - 47  (1,099) 48,869 
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Не 
простро-
чені і не 
знецінені 

Прострочені, але не знецінені   31 грудня 2017 року 

 0-3 
місяців 

3-6 
місяців 

6 місяців до 
1 року 

Більше одного 
року  

Знецінені 
фінансові 

активи 
Усього 

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги 45,729 2,185 - - 67  (67) 47,914 
Дебіторська за 
заборгованість за 
розрахунками із 
внутрішніх розрахунків - - - - -  - - 

Гроші та їх еквіваленти 4,626 - - - -  - 4,626 
Усього 50,355 2,185 - - 67  (67) 52,540 

Ризик ліквідності – це є ризик того, що Компанія  не зможе повністю розрахуватися по своїх 
зобов’язаннях при настанні відповідного строку. З метою управління ризиком ліквідності Компанія 
здійснює постійний моніторинг очікуваних майбутніх грошових потоків за фінансовими та інвестиційними 
операціями, що входить у процес управління активами/зобов’язаннями. У Компанії існують встановлені 
процеси бюджетування та прогнозування грошового обігу для впевненості у тому, що необхідна для 
виконання зобов'язань по платежах сума грошових коштів буде доступною. Зазвичай Компанія забезпечує 
достатню кількість грошових коштів для забезпечення очікуваних операційних витрат, включаючи 
обслуговування фінансових зобов'язань. Втім, цей підхід виключає ефект можливих наслідків від 
надзвичайних обставин, які не можуть бути об’єктивно передбачені Компанією. Крім того, Дирекція 
Компанії постійно відстежує всі матеріальні операційні витрати та оптимізує їх структуру і розмір 
протягом звітного періоду.   

Наступна таблиця деталізує очікуваний строк погашення непохідних фінансових інструментів і 
зобов’язань. Ця таблиця була складена на основі недисконтованих договірних строків погашення 
фінансових активів і зобов'язань, включаючи відсотки і основну суму зобов'язань.  

 До 1 
місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 місяців 
до 1 року 

Від 1 року 
до 5 років 

31 грудня 2018 року 
Усього 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ      

      
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 3,532 35,029 3,711 - 42,272 
Дебіторська за заборгованість за 
розрахунками із внутрішніх розрахунків 137 - - - 137    
Гроші та їх еквіваленти 6,460 - - - 6,460 
 Усього фінансові активи  10,129 35,029 3,711 - 48,869 
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Короткострокові кредити банків  - - - - - 
Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги  4,632 - - - 4,632 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з внутрішніх розрахунків 811 - - - 811 
Усього фінансові зобов’язання  5,443 - - - 5,443 
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 До 1 
місяця 

Від 1 до 3 
місяців 

Від 3 місяців 
до 1 року 

Від 1 року 
до 5 років 

31 грудня 2017 року 
Усього 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ      
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 5,656 39,656 2,602 - 47,914 
Дебіторська за заборгованість за 
розрахунками із внутрішніх розрахунків - - - -     
Гроші та їх еквіваленти 4,626 - - - 4,626 
 Усього фінансові активи  10,282 39,656 2,602 - 52,540 
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ      
Короткострокові кредити банків  - - 29,095 - 29,095 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги  1,398 - - - 1,398 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з внутрішніх розрахунків 5,418 - - - 5,418  
Усього фінансові зобов’язання  6,816 - 29,095 - 35,911 

Валютний ризик – Валютний ризик це є ризик того, що на фінансові результати Компанії негативно 
вплинуть зміни валютних курсів, від яких Компанія залежить. Компанія здійснює певні операції в 
іноземній валюті. Компанія не використовує похідні фінансові інструменти для управління ризиками, 
пов’язаними зі зміною валютних курсів, але в той же час Дирекція Компанії намагається пом’якшити цей 
ризик, підтримуючи грошові активи і зобов’язання в іноземній валюті на одному (більш менш 
стабільному) рівні.  

У наступній таблиці представлені активи та зобов’язання Компанії у іноземній валюті (суми вказано в 
іноземній валюті в тисячах): 

 31 грудня 2018 року                       31 грудня 2017 року 
 PLN           PLN 

ФІНАНСОВІ АКТИВИ   
Гроші та їх еквіваленти 103 122 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 19 - 

УСЬОГО ФІНАНСОВІ АКТИВИ 122 122 
ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ   
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги - - 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків (110) (676) 
УСЬОГО ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (110) (676) 
УСЬОГО ЧИСТА ПОЗИЦІЯ 12 (554) 

 
Ризик зміни процентної ставки – Це ризик того, що майбутні грошові потоки від фінансового 
інструменту будуть змінюватись внаслідок змін ринкових ставок процента та негативно впливатимуть на 
Компанію. У таблиці, наведеній нижче, подано ефект від можливої зміни відсоткової ставки по кожному 
виду зобов’язань окремо.  
 
 
 



ТОВ  «СНЄЖКА-УКРАЇНА» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ 
 (в тисячах українських гривень) 
 

46 
 

 

 31 грудня 2018 року  31 грудня 2017 року 
 Процентна 

ставка 
Процентна 

ставка 
 Процентна 

ставка 
Процентна 

ставка 
 5% -5%  5% -5% 

Короткострокові кредити 
банків - -  1,265 (1,265) 

 Всього зобов’язань  - -  1,265 (1,265) 

Станом на 31 грудня 2017 року Компанія мала короткостроковий кредит від ПАТ "КРЕДОБАНК" на 
умовах фіксованої процентної ставки. З огляду на це Компанія вважає ризик зміни процентної ставки 
мінімальним та таким, що не призведе до значного впливу на фінансовий стан, а отже 5% аналіз вважається 
максимально можливим відхиленням, виходячи з найкращих знань.   

 
21.  УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Умови діяльності – основна господарська діяльність Компанії здійснюється на території України.   Ринки, 
що розвиваються, такі як Україна, більш, ніж розвинуті ринки, схильні до різноманітних ризиків,  
включаючи економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики. Як уже траплялося у 
минулому, існуючі чи потенційні фінансові проблеми або збільшення потенційних ризиків, пов’язаних з 
інвестиціями у економіки, що розвиваються, можуть негативно впливати на інвестиційний клімат в Україні 
та українську економіку в цілому. 

Закони та нормативно-правові акти, які впливають на діяльність підприємств в Україні зазнають стрімких 
змін.  Податкове, валютне та митне законодавство в межах України можуть тлумачитися по різному, а інші 
правові та фіскальні перешкоди спричиняють проблеми, з якими стикаються Компанії, які діють в Україні. 
Майбутній економічний напрямок України тому значною мірою залежить від заходів, яких вживає уряд у 
економічній, фінансовій і валютній сферах, разом із розвитком  правової, нормативної та політичної 
систем. 

Операційне середовище  –  Відновлення і зростання економіки України стримується цілою низкою 
чинників, у тому числі слабким зовнішнім попитом, подальшим збройним конфліктом на сході України, а 
також обмеженням кількості впроваджених реформ. Усі ці чинники значною мірою затримують 
стабілізацію економіки та відновлення росту ВВП, що поступово почалось у 2017 році.  

У 2018 році середній рівень інфляції становив 9,8% у порівнянні із 13,7% у 2017 році.  Незважаючи на те 
що сукупний рівень інфляції в Україні за три останні роки незначно перевищував 100%, Дирекція вважає, 
що українська економіка не є гіперінфляційною в зв’язку із незначним зростом темпам інфляції протягом 
2017 року та відсутності якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища. 

Національний банк України продовжує вживати заходів задля обмеження відтоку коштів з України та 
стабілізації курсу обміну гривні, але деякі валютні обмеження, запроваджені у 2014-2015 роках, були 
послаблені.  

Для підтримання економіки країни та погашення зовнішніх боргів, необхідне істотне зовнішнє 
фінансування. Подальша співпраця з МВФ та іншими офіційними кредиторами дуже важливі для 
задоволення потреб у зовнішньому фінансуванні, відновлення фінансових резервів та відновлення довіри 
інвесторів. 

Дирекція стежить за розвитком подій в нинішніх умовах і вживає заходів, в разі необхідності, для 
мінімізації будь-яких негативних наслідків в максимально можливих масштабах. Подальші несприятливі 
події в політичних, макроекономічних умовах та/або умовах міжнародної торгівлі можуть негативно 
вплинути на фінансове становище і результати діяльності Компанії у спосіб, який в даний момент 
неможливо визначити. 
Коливання обмінного курсу національної валюти – національна валюта України, гривня, є нестабільною 
та характеризується значними коливаннями у порівнянні з основними світовими валютами.  Офіційні курси 
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обміну, встановлені Національним банком України для гривні до долара США, євро, польського злотого та 
російського рубля станом на 31 грудня 2018 та 2017 років  відображені Розділі 2 Основи підготовки 
фінансовї звітності.  

На дату затвердження цієї фінансової звітності офіційний курс валют становив 27.6883 гривні по 
відношенню до 1 долара США, 31.7141 гривні по відношенню до 1 євро та 7.3706 гривні по відношенню до 
1 польського злотого.  
 
22. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
 
У період після 31 грудня 2018 року і до підписання цього фінансового звіту не відбулося жодних подій, які 
могли б мати суттєвий вплив на цю фінансову звітність. 
 


	ТОВ «снєжка-україна»
	заява керівництва щодо відповідальності за підготовку та затвердження фінансової звітності ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ  31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
	ТОВ «снєжка-україна»
	ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ
	I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

	ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2018 РОКУ (ПРОДОВЖЕННЯ)
	II. СУКУПНИЙ ДОХІД
	III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
	Фінансові інструменти
	Зобов'язання з пенсійного забезпечення та інших виплат - Компанія бере участь у державній пенсійній програмі, за якою роботодавець повинен здійснювати на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсійного фонду у вигляді єдиного соціально...


	Відповідно до Колективного договору працівники Компанії мають право на виплати: ювілейні та невикористані відпустки. Ці зобов'язання випливають з прав набутих співробітниками Компанії в поточному році, як і в попередні роки. Вартість зобов'язань для ю...
	Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись Компанією
	МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
	У 2018 році вище керівництво Компанії складалося з 2 осіб (у 2017 році: з 2 осіб).

	Заробітна плата та інші поточні види компенсації

