
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Генеральний 

директор 
      

Снєжко Сергiй Васильович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
28.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК"  

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

20620489 

4. Місцезнаходження 

Київська, Бориспiльський, 08300, м. Бориспiль, вул. Броварська, 5 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044)3516973, (044) 3516974 (04595) 64508 

6. Електронна поштова адреса 

factory@pentopak.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку" №82(1835) 
  

30.04.2014 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.pentopak.com 

в мережі 

Інтернет 22.05.2014 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом X 

4) інформація про похідні цінні папери X 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду X 

13. Опис бізнесу 
 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції X 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

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

що виникала протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
 



відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств 

вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання 

пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного 

значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) 

становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, 

що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї 

емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп 

власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство 

не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про 

гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в 

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, 

структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство 

не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних 

сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски 

iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в 

зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 



Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є 

емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 

вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв 

ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку 

з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок 

вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не 

здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, 

що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть 

складена згiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан 

об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що 

товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 583323 

3. Дата проведення державної реєстрації         26.05.1998 

4. Територія (область)                                       Київська 

5. Статутний капітал (грн)                                11400000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб)               158 

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

22.21 [2010]Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас 

46.90 [2010]Неспецiалiзована оптова торгiвля 

18.12 [2010]Друкування iншої продукцiї 

10. Органи управління підприємства 

• Загальнi збори акцонерiв Товариства (Єдиний акцiонер) • Генеральний директор 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ" 

2) МФО банку 

319092 

3) поточний рахунок 

2600121175004 

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

у іноземній валюті 

Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс Банк" 

5) МФО банку 

325213 

6) поточний рахунок 

26009000011451 



12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид 

діяльності 

Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

вiдсутнi д/н 01.01.1000 д/н Необмежена 

Опис Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу):  

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

д/н 

2) організаційно-правова форма 

230 

3) код за ЄДРПОУ 

д/н 

4) місцезнаходження 

д/н 

5) опис 

не було 

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

01.01.1000 01.01.1000 д/н 

Опис д/н 

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

д/н 
уповноважене рейтингове 

агентство 
01.01.1000 д/н 

  



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Генеральний директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Снєжко Сергiй Васильович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 210041 23.07.1996 Жовтневим РУ ГУМВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1954 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПрАТ «ПентоПак», виконавчий директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

07.12.2011 до 07.12.2014 

9) Опис 

Змiн в 2013 роцi не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та 

контрактом. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Момот Ольга Юрiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 341002 09.02.2001 Бориспiльським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

вища 

6) стаж керівної роботи (років)** 

19 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ «ЛУК АВIА ОЙЛ», начальник планово-економiчного вiддiлу – казначей 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

15.08.2012 безстроково 

9) Опис 

Змiн в 2013 роцi не було. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 

iнструкцiєю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не 

виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента 

не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, 

який видав)* або ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ юридичної особи 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

д/н д.н 
 

01.01.1000 0 0 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Костерам Холдiнгс 

Лiмiтед 
д/н 

02305 Кiпр Ансоуполi 

Нiкосiя Тарсоу, 14 
08.09.2011 48000 100 48000 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

вiдсутнi д/н д/н 01.01.1000 д/н 01.01.1000 0 0 0 0 0 0 

Усього 48000 100 48000 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
17.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Враховуючи, що 100 % акцiй ПрАТ «ПентоПак» володiє один акцiонер – компанiя Костерам 

Холдiнгс Лiмiтед, загальнi збори вiдповiдно до ст. 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» не 

проводяться, а рiшення приймаються єдиним акцiонером одноосiбно. Дата прийняття рiшення за 

пiдсумками 2012 року - 17 квiтня 2013 р.  

Питання, щодо яких приймались рiшення:  

1. Щодо затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк  

2. Щодо розподiлу прибутку i збиткiв Товариства, виплата дивiдендiв за пiдсумками 2012 року 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.10.2010 486/10/1/10 

Територiальне 

управлiння Державної 

комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку в м.Києвi та 

Київськiй областi 

UA4000100580 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
237.5 48000 11400000 100 

Опис 

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких 

здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: 

Мета додаткової емiсiї: Спосiб розмiщення:  

  

  



2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1000 д/н д/н 0 0 
Не 

визначено 
0 0 д/н 0 01.01.1000 

Опис не випускались 

  

2) дисконтні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску (штук) 

Форма існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Дата погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.01.1000 д/н д/н 0 0 Не визначено 0 01.01.1000 

Опис не випускались 

  

3) цільові (безпроцентні) облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Номінальна 

вартість (грн) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Найменування товару 

(послуги), під який 

здійснено випуск 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

01.01.1000 д/н д/н 0 0 Не визначено 0 д/н 01.01.1000 

Опис не випускались 

  



3. Інформація про інші цінні папери 

1) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних 

сертифікатів, сертифікатів ФОН) 

Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення 

1 2 3 4 5 

01.01.1000 Заставна 0 0 д/н 

Опис не випускались 

  

2) інформація про похідні цінні папери 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

Вид похідних 

цінніх 

паперів 

Різновид 

похідних 

цінних 

паперів 

Серія 
Строк 

розміщення 

Строк 

дії 

Строк 

(термін) 

виконання 

Кількість похідних 

цінних паперів у 

випуску (шт.) 

Обсяг 

випуску 

(грн) 

Характеристика 

базового активу 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.01.1000 д/н Заставна Заставна д/н д/н д/н д/н 0 0 д/н 

 

4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 

№ 

з/п 

Дата зарахування 

акцій на рахунок 

емітента 

Кількість акцій, 

що викуплено 

(шт.) 

Дата реєстрації випуску 

акцій, що викуплено 

(шт.)  

Номер свідоцтва про 

реєстрацію випуску акцій, 

що викуплено 

Найменування органу, що 

зареєстрував випуск акцій, що 

викуплено 

Частка від статутного 

капіталу (у відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 01.01.1000 0 01.01.1000 д/н д/н 0 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
24685 48096 0 0 24685 48096 

будівлі та 

споруди 
7235 28495 0 0 7235 28495 

машини та 

обладнання 
15196 16886 0 0 15196 16886 

транспортні 

засоби 
640 794 0 0 640 794 

інші 1614 1921 0 0 1614 1921 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 24685 48096 0 0 24685 48096 

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв:48096 тис. грн.. Ступень зносу основних засобiв:26% Ступень 

використання основних засобiв :100% Сума нарахованого зносу :12654 тис. грн. Суттєвi змiни у 

вартостi основних засобiв зумовленi:Дооцiнка основних засобiв до справедливої 

вартостi,модернiзацiя обладнання. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна:не має 

  



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

65873 34328 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
11400 11400 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

11400 11400 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний 

перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв 

акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi). 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець звiтного 

перiоду становить 54473 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та 

скоригованим статутним капiталом на кiнець звiтного перiоду становить 54473 тис.грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом на кiнець 

попереднього перiоду становить 22928 тис.грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих 

активiв та скоригованим статутним капiталом на кiнець попереднього перiоду становить 

22928 тис.грн.  

Висновок Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу 

(скоригованого). Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

  



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 2106 X X 

у тому числі:   

Кредит банку 01.01.1000 2106 0 01.01.1000 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 5476 X X 

Усього зобов'язань X 7582 X X 

Опис: д/н 

  



4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

№ 

з/п 

Основний вид 

продукції 

Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі 

(тис.грн.) 

у відсотках до 

всієї 

виробленої 

продукції 

у натуральній 

формі 

(фізична од. 

вим.) 

у грошовій 

формі (тіс. 

грн.) 

у відсотках до 

всієї 

реалізованої 

продукції 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 оболонка 39107км 39769 50 37505 км 39053 50 

2 
Рукав 

термоусадковий 
4946км 8584 11 4828км 7246 9 

3 
Пакет 

термоусадковий 
68357тис.шт. 30640 39 69425тис.шт. 32211 41 

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції 

№ з/п Склад витрат* 
Відсоток від загальної собівартості реалізованої 

продукції (у відсотках) 

1 2 3 

1 Сировина та матерiали 55.2 

2 
Прямi витрати на оплату працi (осн. виробничий 

персонал) з вiдрахуваннями 
9.4 

3 Загальновиробничi 6.4 

4 Адмiнiстративнi витрати 11.2 

5 Витрати на збут 9.1 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Аудиторська 

фiрма «БIнА», 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
23285643 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, 

оф. 12 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
0960 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

д/н д/н д/н д/н 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 4 3 

2 2012 7 6 

3 2013 1 4 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори 
 

X 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

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

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  
 

X 

Підняттям рук  X 
 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): д/н Ні 

 

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

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  0 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
0 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  д/н 

Інші (запишіть)  д/н 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 



Інше (запишіть)  д/н 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 



Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Так Ні Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  
 

X 

Положення про виконавчий орган 
 

X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

Публікується у 

пресі, 

Документи 

надаються 

Копії 

документів 

Інформація 

розміщується 



на загальних 

зборах 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

надаються 

на запит 

акціонера 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Ні Ні Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Ні Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  X 
 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 



Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства 
 

X 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

  



ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 01.01.1000 ; яким органом управління прийнятий: 

д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/н  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

д/н 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ПЕНТОПАК"  
за ЄДРПОУ 20620489 

Територія 
 

за КОАТУУ 0110136600 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 111 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 22.21 

Середня кількість 

працівників 
155 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 

вул. Броварська, 5, м. Бориспiль, м. 

Бориспiль, Київська область, 08300, 

3516973, 3516974 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 3066 2810 0 

первісна вартість 1001 4934 4977 0 

накопичена амортизація 1002 1868 2167 0 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 119 0 

Основні засоби: 1010 12249 35442 0 

первісна вартість 1011 24685 48096 0 

знос 1012 12436 12654 0 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 



Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 13 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 788 0 0 

Усього за розділом I 1095 16116 38371 0 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 6393 8454 0 

Виробничі запаси 1101 4312 6239 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 2081 2215 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 12661 16292 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

238 

 

242 

 

0 

з бюджетом 1135 5181 2835 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1525 562 0 

з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 364 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 1906 6845 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 0 0 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 13 52 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 



резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 3 0 0 

Усього за розділом II 1195 26395 35084 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 42511 73455 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11400 11400 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 6006 30107 0 

Додатковий капітал 1410 0 65 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 934 1242 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15988 23059 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 34328 65873 0 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 2039 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 0 0 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 0 0 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 2039 0 0 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 67 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 5004 5565 0 

за розрахунками з бюджетом 1620 132 99 0 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 267 173 0 

за розрахунками з оплати праці 1630 606 429 0 

за одержаними авансами 1635 32 96 0 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 0 1216 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 36 4 0 

Усього за розділом IІІ 1695 6144 7582 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 42511 73455 0 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 78510 73364 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 0 0 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 52248 ) ( 51887 ) 

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

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

26262 

 

21477 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2265 290 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 7368 ) ( 6023 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5966 ) ( 5544 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 2965 ) ( 720 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

12228 

 

9480 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 1 0 

Інші фінансові доходи 2220 313 6 

Інші доходи 2240 0 1801 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 56 ) ( 305 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 22 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 1 ) ( 2643 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

12463 

 

8339 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2730 -2190 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

9733 

 

6149 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 24101 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 65 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 24166 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 24166 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 33899 6149 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 40026 40856 

Витрати на оплату праці 2505 13077 11804 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4635 4221 

Амортизація 2515 3164 3181 



Інші операційні витрати 2520 7645 4112 

Разом 2550 68547 64174 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

78054 

 

70050 

Повернення податків і зборів 3005 6817 8605 

у тому числі податку на додану вартість 3006 6619 7722 

Цільового фінансування 3010 4 2 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1479 4416 

Надходження від повернення авансів 3020 20 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 313 6 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 919 1317 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 53202 ) 

 

( 53971 ) 

Праці 3105 ( 11195 ) ( 10222 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 5247 ) ( 4818 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 4404 ) ( 6933 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1965 ) ( 4806 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2028 ) ( 2126 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 3905 ) ( 2609 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 22 ) ( 4 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 532 ) ( 1942 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9098 3897 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 0 

необоротних активів 3205 0 47 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 0 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 0 ) ( 0 ) 

необоротних активів 3260 ( 1942 ) ( 544 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1942 -497 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 1 0 

Отримання позик 3305 4643 17115 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 6773 19505 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 69 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 293 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2198 -2683 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 4958 717 

Залишок коштів на початок року 3405 1906 1208 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -19 -19 

Залишок коштів на кінець року 3415 6845 1906 
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Звіт про власний капітал 

за 2013 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 11400 0 6006 934 15988 0 0 34328 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 6006 -6006 0 -761 0 0 -761 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 11400 6006 0 934 15227 0 0 33567 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 9733 0 0 9733 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 24101 65 0 0 0 0 24166 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 24101 0 0 0 0 0 24101 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 65 0 0 0 0 65 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 308 -308 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

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

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 0 -1593 0 0 -1593 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 24101 65 308 7832 0 0 32306 

Залишок на 

кінець року 
4300 11400 30107 65 1242 23059 0 0 65873 

 

Примітки д/н 

Керівник Снєжко С.В. 

Головний бухгалтер Момот О.Ю. 



ПРИМІТКИ ДО ПЕРЕХІДНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК  

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ПентоПак» 

 

 Мета фінансової звітності, складеної Приватним акціонерним товариством «ПентоПак» (далі по 

тексту – Товариство) - задоволення інформаційних потреб користувачів. З цього приводу, більшість статей 

форм фінансової звітності Товариства, як суб’єкта підприємництва, розкривається у примітках. За 

вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), примітки до статей  звітності 

можна не наводити лише у разі їх не суттєвості , а також, якщо в тому немає необхідності для розуміння 

природи статей звітності. Склад приміток до звітності повинен містити: 

 - загальну інформацію; 

 - базу підготовки фінансової звітності; 

 - операційне середовище та економічну ситуацію; 

 - істотні положення облікової політики; 

 - перше застосування МСФЗ; 

 - деталізацію основних статей звітності; 

 - операції з пов’язаними сторонами; 

 - події після дати фінансової звітності. 

  На основі вищевикладених вимог далі наведено Примітки до фінансової звітності Товариства за 

2013 рік. 

 

                                            Загальна інформація 

 

Основні відомості про Товариство 

Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПЕНТОПАК»  

Скорочене найменування ПрАТ «ПентоПак»  

Організаційно-правова форма  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

Код за ЄДРПОУ 20620489 

Код території за КОАТУУ 3210500000 

Територія (область) Київська область 

Район Бориспільський район 

Поштовий індекс 08300 

Населений пункт м. Бориспіль 

Вулиця, будинок вул. Броварська, 5 

Номер свідоцтва про державну 

реєстрацію емітента,  

номер запису 

Серія А01 № 583323 

 

1 354 105 0015 000138 

Дата первинної реєстрації 26.05.1998 року 

Дата заміни свідоцтва про 

державну реєстрацію 

28.04.2011 року 

Підстава  заміни свідоцтва про 

державну реєстрацію 

Зміна найменування юридичної особи 

Орган, що видав свідоцтво ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БОРИСПІЛЬСЬСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Зареєстрований статутний капітал 

(тис. грн.) 

11400 

Види діяльності за КВЕД-2010 22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із  

          Пластмас 

18.12 Друкування іншої продукції 

22.22 Виробництво тари з пластмас 



46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері 

інших природничих і технічних наук 

 

 

              Інформація про одержані ліцензії та свідоцтва на окремі види діяльності  

 

Діяльність товариства не потребує одержання ліцензій та свідоцтв на право здійснення діяльності. 

База підготовки фінансової звітності 

 

  Бухгалтерський облік господарської діяльності Товариства здійснювався бухгалтерією з 

дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку, передбачених Законом 

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, (далі – П(с)БО), на основі застосування 

бухгалтерського програмного забезпечення «Акцент». В подальшому, у фінансовій звітності, складеній на 

основі записів за П(с)БО, здійсненні коригування, необхідні для подання такої звітності за МСФЗ. Ці 

коригування включають певні зміни класифікації з метою відображення економічної сутності відповідних 

операцій, включаючи класифікації окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат, у відповідних статтях 

фінансової звітності.          

   Датою переходу на МСФЗ було обрано 01.01.2013 року. 

В зв’язку з цим, Товариством  застосовано вимоги МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних 

стандартів фінансової звітності», мета якого - забезпечити, щоб перша фінансова звітність суб'єкта 

господарювання, складена за МСФЗ, містила високоякісну інформацію, яка: 

 а) є прозорою для користувачів і порівняною в усіх відображених періодах; 

 б) забезпечує прийнятну відправну точку для обліку за МСФЗ;  

 в) витрати на її отримання не перевищують вигоди для користувачів. 

 

  Таким чином, фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ 1 за період 

01.01.2013 року по 31.12.2013 року і складається з таких компонентів: 

- баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2013 р.; 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013р.; 

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013р.; 

- звіт про власний капітал за 2013р.; 

- примітки до фінансової звітності за 2013р. 

 

Операційне середовище та економічна ситуація 

 

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність 

валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу 

інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від 

політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також 

економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов'язана з ризиками, які не є 

типовими для розвинених країн. 

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного 

зростання у світовій економіці. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні 

тлумачення та часто змінюється. 

02 грудня 2010 року Верховна Рада України прийняла новий Податковий кодекс. Податковий 

кодекс набув чинності 01 січня 2011 року, а розділ, що стосується податку на прибуток підприємств, набув 

чинності із 01 квітня 2011 року. Податковий кодекс ввів нові підходи до визначення доходів і витрат, нові 

правила податкової амортизації для основних засобів і нематеріальних активів та нові підходи до 

визначення курсових різниць, які зараз стали ближче до правил бухгалтерського обліку. 

 

Приватне акціонерне товариство «ПентоПак»  зареєстровано  26.05.1998 року Виконкомом 

Бориспільської міської ради як Закрите акціонерне товариство . Згідно  Закону України № 514-YII  від 

17.09.2008р  «Про акціонерні товариства » ,  28.04.2011 року Товариство перереєстровано Виконавчим 

комітетом Бориспільської міської ради Київської області  в « Приватне акціонерне товариство «ПеноПак»»  



та видано нове свідоцтво про державну реєстрацію Серія №А01 № 583323 . Номер запису в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб  13541050015000138. 

Основним видом діяльності є : 

 Виробництво плит,листів,труб та профілів з пластмас 

 Неспеціалізована оптова торгівля 

 Друкування іншої продукції 

               Статутний фонд Товариства на момент створення   складав 18750,0 грн.(100 акцій  номіналом 

187,50 грн.). В 2005 році вартість статутного фонду  збільшено  9000000,0 грн. шляхом додаткового 

випуску  акцій в  кількості 47900 шт. . В 2008  році прийняте рішення що до  збільшення номінальної 

вартості акцій із 187,50 грн. до 237,50 грн. На сьогодні статутний фонд товариства  складає 11 400 000,0 

грн.  ( 48000 акцій номіналом 237,50 грн.), та сформовано в повному обсязі. 

              Середня кількість працівників Товариства складає 155 чоловік. 

              Продукція, що випускається  Товариством є гнучкі полімерні пакувальні матеріали для 

м'ясопереробної і молочної промисловості (синтетичні оболонки і термоусадні пакети). Також Товариство  

пропонує  повний спектр послуг з виробництва, розробці дизайну, нанесення друку, гофраціі, кільцювання. 

                   На сьогоднішній день підприємство виробляє багатошарову синтетичну  термоусадну оболонку 

Пентафлекс в асортименті та термоусадні пакети ПентаВак , ПентаТерм. 

                  Сучасне обладнання світових виробників, з можливістю друку ультрафіолетовими, водними, 

спиртовими фарбами, яке використовується на підприємстві, здатне наносити  друк будь-якого ступеня 

складності на гнучку упаковку. Друк гнучких пакувальних матеріалів проводиться з урахуванням 

специфікації фасованого продукту, побажань замовника і рекомендацій фахівців. 

Особливу увагу  приділяється  якості  продукції. На підприємстві впроваджена програма контролю якості. 

Товариство  докладає всіх зусиль для створення надійної гнучкої упаковки, яка ідеально підходить для 

ручного і автоматичного фасування.  Продукція, що випускається компанією, сертифікована і відповідає 

вимогам технічних умов. 

 Вся продукція проходить ретельні лабораторні випробування , і має висновки державної санітарно -

епідеміологічної експертизи Міністерства Охорони здоров'я України , Свідоцтва про державну реєстрацію 

продукції ( Росспоживнагляд ) у Російській Федерації , міжнародний стандарт (Інститут Фраунгофера ) . 

Вона добре зарекомендувала себе на ринку , завдяки стабільної і незмінно високій якості . 

            Якість  упаковки неодноразово зазначалося нагородами та дипломами на престижних виставках і 

конкурсах як в Україні так і за кордоном. Серед них: міжнародна виставка IFFA в Німеччині, FoodTechPack 

в Туреччині, WorldWideFoodExpo в США, Food Pack в Росії, Агромпродмаш в Росії, Індпродмаш в Україні, 

Food в Ризі та багато інших. Підприємство є постійним учасником багатьох національних і міжнародних 

виставок , багаторазовим переможцем конкурсів якості . Нагороджено Сертифікатом партнерської 

надійності Міжнародної Торгово -Промислової Палати (м. Париж) , дипломом «Компанія з найширшою 

географією експорту » в рамках Першого всеукраїнського конкурсу «Європейський вектор» . 

              Оболонки Пентафлекс ® і термоусадочні пакети ПентаВак ® , ПентаТерм ® займають лідируючі 

позиції в пакувальної галузі України та експортуються в більш ніж 30 країн світу ( Європа , СНД , Близький 

Схід , Північна Африка , Північна і Латинська Америка) . 

               У 2010 році на підприємстві була впроваджена система управління якістю , що відповідає вимогам 

міжнародного стандарту ІСО 9001-2008 . 

 

Істотні положення облікової політики 

 

Фінансова та бухгалтерська звітність Товариства, згідно з основними засадами облікової політики, 

формується з дотриманням  принципів  обачності, безперервної діяльності, періодичності, історичної 

собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні).  

          З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується облікова політика, що базується на 

таких стандартах МСФЗ та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – МСБО): 

- МСФЗ  1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»; 

- МСБО  1 «Подання фінансової звітності»; 

- МСБО  2 «Запаси»; 

- МСБО  8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; 

- МСБО 12 «Податок на прибуток»; 

- МСФЗ 13 «Справедлива вартість»; 

- МСБО 16 «Основні засоби»; 

- МСБО 18 «Дохід»; 

- МСБО 19 «Виплати працівникам»; 



- МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»; 

- МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони»; 

- МСБО 33 «Прибуток на акцію»; 

- МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»; 

- МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»; 

- МСБО 38 «Нематеріальні активи»;  

- МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" 

 

Основні положення облікової політики Товариства наступні: 

         - критерії визнання активів та зобов'язань, матеріальні i нематеріальні об'єкти відображаються в 

балансі підприємства як активи тільки у тому випадку, коли вони відповідають одночасно таким критеріям: 

об'єкти контролюються підприємством, їх оцінка може бути достовірно визначена, існує вірогідність 

отримання в майбутньому економічних вигод від використовування цих об'єктів; 

         - активи підприємства зараховуються на баланс на підставі первинних бухгалтерських документів на 

їх оприбутковування. Вважається, що всі зобов'язання підприємства достовірно оцінені на підставі 

первинних бухгалтерських документів i за всіма зобов'язаннями підприємства існує вірогідність зменшення 

економічних вигід в майбутньому; 

          - обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації. Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в 

міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших основних засобів 

капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються. Прибуток та збитки від вибуття обладнання 

та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою 

вартістю активу на дату вибуття, відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних 

доходах або витратах). 

Перше застосування МСФЗ 

 

              Фінансова звітність Товариства за 2013 рік буде першою річною фінансовою звітністю, складеною 

відповідної до вимог МСФЗ. 

              Датою переходу підприємства на облік по МСФЗ є 1 січня 2013 року.  

              Товариство  підготувало вхідний баланс по МСФЗ на дату на 01.01.2012 р. та попередній на 

31.12.2012 р., звіт про фінансові результати (порівняльні дані) за 2012 рік. При підготовці цього вхідного і 

попереднього балансу по МСФЗ та попереднього  звіту про фінансові результати за 2012 рік Товариством  

застосовано МСФЗ 1.  

              Згідно з вимогами МСФЗ 1, обов'язковими є наступні виключення з ретроспективного застосування 

МСФЗ:  

1. Фінансові активи й зобов'язання, які  Товариство припинило визнавати до 1 січня 2013 року, не 

визнаються повторно відповідно до МСФЗ. Керівництво вирішило не застосовувати критерії припинення 

визнання згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» з більш ранньої дати, ніж дата 

вступного балансу. 

2. Товариство не застосовує облік хеджування. 

3. Бухгалтерські оцінки по МСФЗ станом на 1 січня 2013 р., дату переходу Товариства на облік по 

МСФЗ, повинні відповідати бухгалтерським оцінкам, здійсненим на ту ж дату відповідно до попередніх 

правил бухгалтерського обліку, крім випадків, коли існує свідоцтво того, що такі оцінки були 

помилковими. 

 

Аналіз показників балансу (звіту про фінансовий стан) 

 

Враховуючи, що баланс відображає фінансовий стан підприємства на певну дату, відповідно до чинних 

вимог МСФЗ його називають балансом (звітом про фінансовий стан) підприємства. Але застосовувати 

назви «Баланс», «Балансовий звіт» або інші, які б не вводили в оману користувачів, не заборонено.  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

(Форма  № 1) 

Вхідний бухгалтерський баланс за МСФЗ на 01.01.2012 року 

                                                                                                                                           тис. грн. 

АКТИВ 

Код 

рядку 

Станом на 01.01.2012року 

Значення за 

П(с)БО  

Вплив переходу на 

МСФЗ 

Значення за 

МСФЗ  



1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:     

залишкова вартість 010 3291  3291 

первісна вартість 011 4914 (4914) - 

накопичена амортизація 012 (1623) 1623 - 

Незавершені капітальні 

інвестиції 

020  2379 2379 

Основні засоби:     

залишкова вартість 030 11944  11944 

первісна вартість 031 21597 (21597) - 

знос 032 (9653) 9653 - 

Довгострокові біологічні 

активи 

    

залишкова вартість 035 - - - 

первісна вартість 036 - - - 

накопичена амортизація 037 (-) - - 

Довгострокові фінансові 

інвестиції: 

    

які обліковуються за методом 

участі в капіталі інших 

підприємств 

040    

інші фінансові інвестиції 045 13  13 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

050   - 

Справедлива (залишкова) 

вартість інвестиційної 

нерухомості 

055 - - - 

Первісна вартість 

інвестиційної нерухомості 

056 - - - 

Знос інвестиційної 

нерухомості 

057 - - - 

Відстрочені податкові активи 060 - - - 

Інші необоротні активи 070 2886 (504) 

(2379) 

3 

    Усього за розділом I 080 18134 (504) 17630 

ІІ. Оборотні активи     

 Виробничі запаси 100 2331 - 2331 

 Поточні біологічні активи 110    

 Незавершене виробництво 120 - - - 

 Готова продукція 130 3179 - 3179 

Товари 140 - - - 

Векселі одержані 150 - - - 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

    

   чиста реалізаційна вартість 160 9698 - 9698 

   первісна вартість 161 9698 - - 

  резерв сумнівних боргів 162 - - - 

Дебіторська заборгованість за 

рахунками  

  

 

  

  з бюджетом 170 6317 - 6317 

  за виданими авансами 180 304  304 

  з нарахованих доходів 190    

  із внутрішніх розрахунків 200 - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

210 2  2 



Поточні фінансові інвестиції 220 - - - 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 

    

  в національній валюті: 230 26 - 26 

      у тому числі в касі 231  -  

в іноземній валюті: 240 1182 - 1182 

Інші оборотні активи 250 457 (457) - 

Усього за розділом II 260 23496 (457) 23039 

 ІІІ. Витрати майбутніх 

періодів 

270 11  11 

 ІV Необоротні активи та 

групи вибуття 

275    

  БАЛАНС  280 41641 (961) 40680 

I. Власний капітал     

Статутний капітал 300 11400 - 11400 

Пайовий капітал 310 -   

Додатковий вкладений 

капітал 

320 - - - 

Інший додатковий капітал 330 6006 - 6006 

Резервний капітал 340 934  934 

Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток) 

350 9839  

( 457 ) 

(504) 

8878 

Неоплачений капітал 360 - - - 

Вилучений капітал 370 - - - 

Усього за розділом I 380 28179 (961) 27218 

ІІ.  Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

 - - - 

Забезпечення виплат 

персоналу 

400 - - - 

Інші забезпечення 410 - - - 

Сума страхових резервів 415 - - - 

Сума часток перестраховиків 

у страхових резервах 

416 - - - 

Залишок сформованого 

призового фонду, що підлягає 

виплаті переможцям лотереї 

417 - - - 

Залишок сформованого 

резерву на виплату джек-

поту, не забезпеченого 

сплатою участі у лотереї 

418 - - - 

Цільове фінансування 420 - - - 

Усього за розділом II 430 - - - 

ІІІ. Довгострокові 

зобов’язання  

 - - - 

Довгострокові кредити банків 440 - - - 

Інші довгострокові фінансові 

зобов’язання  

450 - - - 

Відстрочені податкові 

зобов’язання 

460 - - - 

Інші довгострокові 

зобов’язання  

470 - - - 

Усього за розділом ІІІ 480 - - - 

ІV. Поточні зобов'язання   - - 

Короткострокові кредити 

банків 

500 4432 - 4432 

Поточна заборгованість за 510 - - - 



довгостроковими 

зобов’язаннями  

Векселі видані 520 332  332 

Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

530 6473  6473 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками: 

    

    з одержаних авансів 540 358  358 

    з бюджетом 550 662 - 662 

    з  позабюджетних платежів 560    

    зі страхування 570 305 - 305 

    з оплати праці 580 897 - 897 

    з учасниками 590    

    із внутрішніх розрахунків 600    

Зобов’язання пов’язані з 

необоротними активами та 

групами вибуття, 

утримування для продажу 

605    

Інші поточні зобов’язання  610 3 - 3 

Усього за розділом ІV 620 13462  13462 

V. Доходи майбутніх 

періодів 

630    

  БАЛАНС  640 41641 (961) 40680 

 

Примітки до узгодження балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2012 року 

 

Вхідний бухгалтерський баланс за МСФЗ: 

 включає всі активи та зобов’язання, визнання яких вимагає МСФЗ; 

 не включає активи і зобов’язання, визнання яких заборонено МСФЗ; 

 представляє всі статті звітності (активи, зобов’язання, капітал) у класифікації згідно з МСФЗ; 

 включає всі статті за оцінкою відповідно до МСФЗ. 

Всі коригування фінансової звітності, які виникають в результаті першого застосування МСФЗ, 

визнаються у нерозподіленому прибутку або іншій статті капіталу на дату переходу. 

                                                                    Таблиця 

коригування балансу станом на 01.01.2012 року        

                                                                                                                                     (тис. грн.) 

№ п/п 

 № рах. 
Зміст коригування /назва рахунку Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1.1 

 

Списання сум накопиченої амортизації   

133 Списання сум накопиченої амортизації нематеріальних активів  

(ряд. 012) 

1623  

12 Нематеріальні активи (ряд.011)  1623 

131, 132 Списання сум накопиченої амортизації основних засобів (ряд. 

032) 

9653  

10, 11 Основні засоби (ряд.031)  9653 

1.2 Реласифікація  інших необоротних активів   

152 Незавершені капітальні інвестиції 2379  

11 Інші необоротні активи  2379 

151 Знецінення вартості інвестицій в капітальне будівництво ( 

вартість оренди земельної ділянки) 
 504 

1.2 Рекласифікація інших фінансових інвестицій   



441 Нерозподілений прибуток  

457 

504 

 

1.3 Перекласифікація дебіторської заборгованості   

644,643 Розрахунки по зобовязанням  457 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

(Форма  № 1) 

Попередній бухгалтерський баланс за МСФЗ на 31.12.2012 року 

                                                                                                                                                                   тис. грн. 

АКТИВ 

Код 

рядку 

Станом на 31.12.2012 року 

Значення за 

П(с)БО  

Вплив переходу на 

МСФЗ 

Значення за 

МСФЗ  

1 2 3 4 5 

І. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:     

  залишкова вартість 010 3066  3066 

  первісна вартість 011 4934       (4934)   - 

  накопичена амортизація 012 (1868) 1868 - 

Незавершені капітальні 

інвестиції 

020   - 

Основні засоби:     

  залишкова вартість 030 12249 19 12268 

  первісна вартість 031 24685 (24685) - 

  знос 032 (12436) 12436 - 

Довгострокові біологічні 

активи 

    

  залишкова вартість 035 - - - 

  первісна вартість 036 - - - 

  накопичена амортизація 037 (-) - - 

Довгострокові фінансові 

інвестиції 

    

  які обліковуються за 

методом участі в капіталі 

інших підприємств 

040    

  інші фінансові інвестиції 045 13  13 

Довгострокова дебіторська 

заборгованість 

050   - 

Справедлива (залишкова) 

вартість інвестиційної 

нерухомості 

055 - - - 

Первісна вартість 

інвестиційної нерухомості 

056 - - - 

Знос інвестиційної 

нерухомості 

057 - - - 

Відстрочені податкові 

активи 

060 - - - 

Інші необоротні активи 070 788 (788) - 

    Усього за розділом I 080 16116 (769) 15347 

ІІ. Оборотні активи     

Виробничі запаси 100 4312 - 4312 

Поточні біологічні активи 110    

Незавершене виробництво 120 - - - 

Готова продукція 130 2081 - 2081 



Товари 140 - - - 

Векселі одержані 150 - - - 

Дебіторська заборгованість 

за товари, роботи, послуги 

    

   чиста реалізаційна вартість 160 12661 - 12661 

   первісна вартість 161 12661 - - 

   резерв сумнівних боргів 162 - - - 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками  

  

 

  

  з бюджетом 170 5181 - 5181 

  за виданими авансами 180 238  238 

  з нарахованих доходів 190    

  із внутрішніх розрахунків 200 - - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

210  13 

 

13 

Поточні фінансові інвестиції 220 - - - 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти: 

    

  в національній валюті: 230 1589  1589 

  у тому числі в касі 231 -  - 

  в іноземній валюті: 240 317  317 

Інші оборотні активи 250 3 (3)  

Усього за розділом II 260 26382 10 26392 

 ІІІ. Витрати майбутніх 

періодів 

270 13 (13)  

 ІV Необоротні активи та 

групи вибуття 

275    

  БАЛАНС  280 42511 (772) 41739 

I. Власний капітал     

Статутний капітал 300 11400 - 11400 

Пайовий капітал 310 -   

Додатковий вкладений 

капітал 

320 - - - 

Інший додатковий капітал 330 6006 - 6006 

Резервний капітал 340 934  934 

Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток) 

350 15988 (769) 

(3) 

11 

15228 

Неоплачений капітал 360 - - - 

Вилучений капітал 370  -  

Усього за розділом I 380 34328 (761) 33567 

ІІ.  Забезпечення 

наступних витрат і цільове 

фінансування 

 - - - 

Забезпечення виплат 

персоналу 

400 - - - 

Інші забезпечення 410 - - - 

Сума страхових резервів 415 - - - 

Сума часток пере 

страховиків у страхових 

резервах 

416 - - - 

Залишок сформованого 

призового фонду, що 

підлягає виплаті 

переможцям лотереї 

417 - - - 

Залишок сформованого 

резерву на виплату джек-

418 - - - 



поту, не забезпеченого 

сплатою участі у лотереї 

Цільове фінансування 420 - - - 

Усього за розділом II 430 - - - 

ІІІ. Довгострокові 

зобов’язання  

 - - - 

Довгострокові кредити 

банків 

440 2039 - 2039- 

Інші довгострокові 

фінансові зобов’язання  

450 - - - 

Відстрочені податкові 

зобов’язання 

460 - - - 

Інші довгострокові 

зобов’язання 

470 - - - 

Усього за розділом ІІІ 480 2039 - 2039 

ІV. Поточні зобов’язання   - - 

Короткострокові кредити 

банків 

500 67 - 67 

Поточна заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями  

510 - - - 

Векселі видані 520    

Кредиторська 

заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

530 5004  5004 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками: 

    

    з одержаних авансів 540 32 - 32 

    з бюджетом 550 132 - 132 

    з  позабюджетних 

платежів 

560    

    зі страхування 570 267 - 267 

    з оплати праці 580 606 - 606 

    з учасниками 590    

     Із внутрішніх розрахунків 600    

Зобов’язання пов’язані з 

необоротними активами та 

групами вибуття, 

утримування для продажу 

605    

Інші поточні зобов’язання  610 36 (11) 25 

Усього за розділом ІV 620 6144 (11) 6133 

V. Доходи майбутніх 

періодів 

630    

  БАЛАНС  640 42511 (772) 41739 

 

 

Примітки до узгодження балансу (звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2012 року 

 

Попередній бухгалтерський баланс за МСФЗ: 

 включає всі активи та зобов’язання, визнання яких вимагає МСФЗ; 

 не включає активи і зобов’язання, визнання яких заборонено МСФЗ; 

 представляє всі статті звітності (активи, зобов’язання, капітал) у класифікації згідно з МСФЗ; 

 включає всі статті за оцінкою відповідно до МСФЗ. 

Всі коригування фінансової звітності, які виникають в результаті першого застосування МСФЗ, 

визнаються у нерозподіленому прибутку або іншій статті капіталу на дату переходу. 

 

 



Таблиця 

коригування балансу станом на 31.12.2012 року  

                                                                                                                                      (тис. грн.) 

№ п/п 

 № рах. 
Зміст коригування /назва рахунку Дебет Кредит 

1 2 3 4 

1.1 Рекласифікація придбаних, але не введених в експлуатацію 

основних засобів 

  

15 Капітальні інвестиції (ряд.020)  19 

10 Основні засоби (ряд.031) 19  

1.2 

 

Списання сум накопиченої амортизації   

133 Списання сум накопиченої амортизації нематеріальних активів  

(ряд. 012) 

1868  

12 Нематеріальні активи (ряд.011)  1868 

131, 132 Списання сум накопиченої амортизації основних засобів (ряд. 

032) 

12436  

10, 11 Основні засоби (ряд.031)  12436 

1.3 Реласифікація  інших необоротних активів   

151 Знецінення вартості інвестицій в капітальне будівництво ( 

вартість оренди земельної ділянки) 
 769 

441 Нерозподілений прибуток  

769 

3 

(11) 

 

1.3 Перекласифікація  дебіторської заборгованості   

631,688 Інша поточна дебіторська заборгованість:розрахунки з ПДВ 

Розрахунки за авансами виданими 

13  

644,643 Інші оборотні активи  3 

39 Витрати майбутніх періодів  13 

1.4 Перекласифікація  кредиторської заборгованості   

    

644 
Інші поточні зобов’язання:Розрахунки з ПДВ 

11  

 

При формуванні балансу (звіту про фінансовий стан) за 2013 рік Товариством враховані вимоги 

МСФЗ, до бухгалтерського обліку на дату переходу внесені коригуючи записи згідно трансформаційних 

таблиць фінансової звітності за попередні періоди. 

 

Баланс (звіт про фінансовий стан підприємства) станом на 31.12.2013 року складено за 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

(Форма  № 1) 

на 31.12.2013 р. 

                                                                                                                                     тис. грн. 

АКТИВ 

Код 

рядка 

Значення за 

МСФЗ  

на початок періоду 

Значення за 

МСФЗ  

на кінець періоду 

1 2 5  

І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 3066 2810 

Основні засоби 1010 12268 35561 



Довгострокові фінансові інвестиції 1030 13 - 

    Усього за розділом I 1095 15347 38371 

ІІ. Оборотні активи    

Запаси 1100 6393 8454 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги  

1125 12661 16292 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками:                

   за виданими авансами 

1130 238 242 

   з бюджетом 1135 5181 2835 

   у тому числі з податку на прибуток 1136 1525 562 

   з нарахованих доходів 1140  - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 13 416 

Гроші та їх еквіваленти: 1165 1906 6845 

  готівка 1166   

  рахунки в банках 1167   

Усього за розділом II 1195 26392 35084 

  БАЛАНС  1300 41739 73455 

I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий)  капітал 1400 11400 11400 

 Капітал у дооцінках 1405 6006 30107 

Додатковий капітал 1410  65 

Емісійний дохід 1411 -  

Резервний капітал 1415 934 1242 

Нерозподілений прибуток  (непокритий 

збиток) 

1420 15228 23059 

Вилучений капітал 1430   

Усього за розділом I 1495 33567 65873 

ІІ. Довгострокові зобов’язання і 

забеспечення 

   

Відстрочені податкові зобовязання 1500   

Довгострокові кредити банків 1510 2039  

Усього за розділом ІІ    

ІІІ.  Поточні зобов’язання і 

забезпечення 

1595 2039  

Короткострокові кредити банків  67  

    

Поточна кредиторська заборгованість за:    

  товари, роботи, послуги 1615 5004 5565 

  розрахунки з бюджетом 1620 132 99 

  розрахунки зі страхування 1625 267 173 

  розрахунки з оплати праці 1630 606 429 

  розрахунки за одержаними авансами 1635 32 96 

Поточні забеспечення 1660  1216 

Інші поточні зобов’язання  1690 25 4 

Усього за розділом ІІІ 1695 6133 7582 

  БАЛАНС  1900 41739 73455 

 

 

 У відповідності до МСФЗ наводимо розкриття статей балансу (звіту про фінансовий стан): 

 Нематеріальні активи  оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації. Всі об’єкти нематеріальних активів відповідають вимогам визнання МСБО 38 «Нематеріальні 

активи». Термін корисного використання нематеріальних активів ,таких  як патенти на винахід , 

промисловий зразок , свідоцтва на знак для товарів та послуг та товарні знаки складає виходячи зі строку 

дії. Терміни корисного використання інших нематеріальних активів складає 10 років. Амортизація 

нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного  методу.  



Собівартість нематеріальних активів за підсумками трансформації по балансу становить: 

 

Нематеріальні активи за залишковою вартістю (тис. грн.) 

станом на 01.01.2013 року станом на 31.12.2013 року 

3066 2810 

 

 Основні засоби при переході на МСФЗ  переоцінювались. 

Переоцінка таких основних засобів як будинки здійснювалась з залученням незалежних експертів. Для 

переоцінки інших основних засобів  створена комісія з фахівців товариства. Переоцінці  підлягали всі 

групи основних засобів товариства.  

            Переоцінка груп «Земельні ділянки» та « Будинки та споруди» відбувалась згідно МСБО 16 

«Основні засоби»  за методом виключення з валової балансової вартості активу та чистої суми, 

перерахованої амортизації, яка формує частину збільшення або зменшення балансової вартості (п.35 « б» 

МСБО). 

  Всі дані переоцінки були відображені в відомості з переоцінки та в бухгалтерському обліку товариства. 

  Вартість  основних засобів з урахуванням переоцінки , нарахованого зносу (амортизації), 

враховані по справедливій вартості . 

 Політика Товариства з амортизації основних засобів передбачає нарахування зносу  за методом 

рівномірного нарахування протягом передбачуваного строку їх використання.  

Вартість незавершених капітальних інвестицій станом на 31.12.2013р. в сумі 119 тис. грн. 

перекласифікована  і віднесена до складу основних засобів, враховуючи склад інвестицій. 

 Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель переоцінки 

відповідно до параграфу 31 МСБО 16 «Основні засоби».  

Враховуючи вимоги МСБО 16 «Основні засоби» за результатами трансформації основні засоби 

включені у баланс за  собівартістю: 

 

                                               Основні засоби за собівартістю (тис. грн.) 

станом на 01.01.2013 року станом на 31.12.2013 року 

12268 35561 

    

Відповідно до МСФЗ,  така група необоротних активів, як малоцінні необоротні матеріальні активи, 

окремо не виділяється. Обліковою політикою встановлено рівень суттєвості щодо визнання основних засобів 

в розмірі 2500 грн. Основні засоби, вартість яких є нижчою за встановлений рівень суттєвості, списуються на 

витрати при введенні в експлуатацію ( знос 100%).  

Обліковою політикою Товариства передбачено щорічно аналізувати основні засоби на предмет 

виявлення будь-яких ознак зменшення корисності окремих об’єктів або їх груп. 

Інвентаризація основних засобів проведена станом на 27.12.2013р. (наказ № 156-а від 26.12.2013р.). 

За результатами інвентаризації  виявлено розбіжності (об’єкти які не обліковуються, протокол  від 

31.12.2013р.). Дані об’єкти були оцінені із залученням незалежного експерта та взяти на облік товариства 

по справедливій переоціненій вартості. 

         На обліку товариства перебував в наявності об’єкт капітальних інвестицій  « Обєкт  соцмістечко » 

(накопичення витрат по оренді земельної ділянки) який  не відповідає критеріям капіталізації (визнання 

активу) згідно МСБО 16 «Основні засоби». Тобто ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з 

об’єктом , надійдуть до суб’єкта господарювання, відсутня.  

Управлінський персонал та комісія з трансформації звітності  проаналізували  ступень відповідності активу 

та прийняли  рішення  про припинення визнання активу станом на 31.12.2012 року в сумі 769 тис. грн. та в 

суми 282 тис. грн.. станом на 31.12.2013 р. за рахунок прибутку. 

 

  Облік запасів у Товаристві відповідає вимогам МСБО  2 «Запаси», тобто запаси визнаються 

активами, якщо: існує ймовірність того, що підприємство отримає у майбутньому економічні вигоди, 

пов'язані з їх використанням; їх вартість може бути достовірно оцінена.  

Придбані запаси визнаються активом у разі задоволення усіх наведених умов: до підприємства 

перейшли усі суттєві ризики та вигоди, пов'язані з власністю на запаси; підприємство отримало контроль 

над запасами та здійснює управління ними тією мірою, яка звичайно пов'язана з правом власності; 

собівартість запасів може бути достовірно визначена; існує ймовірність надходження до підприємства 

майбутніх економічних вигід, пов'язаних із запасами. 

Товариство придбавало запаси у звітному періоді для внутрішнього використання з метою 

забезпечення фінансово-господарської діяльності. 



У Товаристві застосовується система постійного обліку запасів, їх надходження та видаток 

відображають протягом звітного періоду на відповідних рахунках запасів. Для визначення собівартості 

запасів на підприємстві використовується метод FIFO (базується на припущенні, що одиниці запасів, які 

надійшли (придбані, вироблені) першими, відпускаються (продаються) також першими), що також не 

суперечить МСБО 2. 

При трансформації вхідного звіту станом на 01.01.2012 року та попереднього звіту станом на 

01.01.2013 року залишки запасів змін не зазнали. 

При формуванні балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2013 року   залишки запасів змін не 

зазнали , та складають на звітну дату 8454 тис. грн..  

Залишки запасів та їх вартість підтверджена щорічною інвентаризацію (наказ № 125-а від 

20.11.2013р.). За результатами інвентаризації розбіжностей не виявлено (протокол  від 29.11.2013р.). 

На відміну від національних стандартів України, в яких існує окремий П(с)БО 10 "Дебіторська 

заборгованість" аналогічного міжнародного стандарту не існує. Але є стандарти, які проводять 

ідентифікацію всіх позицій щодо оцінки, обліку, визнання, вибуття та розкриття інформації у фінансовій 

звітності даного інструменту фінансового обліку. 

Визнання, класифікація та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості містять МСФЗ 7 

"Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові 

інструменти: визнання та оцінка". На базі даних стандартів було проведено узагальнення інформації щодо 

дебіторської заборгованості. 

Відповідно до вимог МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» дебіторська 

заборгованість визнається як оборотні активи.  

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги у Товаристві визначається як сума, належна компанії 

від покупців (дебіторів), що не суперечить МСФЗ. Управлінський персонал та комісія з трансформації 

звітності проаналізували дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги і дійшов висновку, що 

заборгованість потребує створення резерву сумнівних боргів в розмірі 206 тис.грн. 

           Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 01.01.2013р. складає 12661 тис. грн., на 

31.12.2013р. – 16292 тис. грн. Дебіторська заборгованість  зменшена на суму нарахованого резерву 

сумнівних боргів  в розмірі 206 тис. грн.  

 При проведенні трансформації  дебіторської заборгованості на 01.01.2013 року здійснена  

перекласифікація витрат майбутніх періодів у сумі 13 тис. грн., які віднесені до складу  іншої поточної 

дебіторської заборгованості . 

Облік грошових коштів Товариства відповідає МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів». 

 Зареєстрований капітал Товариства на 01.01.2013р. склав 11 400 тис. грн., що відповідає Статуту.  

   

Додатковий капітал є доходом від  безплатно отриманих активів  та становить 65 тис. грн. на  на 

31.12.2013 року.  

Резервний капітал  Товариства створений за рахунок розподілу прибутку минулих років і складає на 

01.01.2013р. 1242 тис. грн. 

 При розподілі прибутку за 2012 рік до резервного капіталу за рішенням загальних зборів Товариства 

(протокол № 23 від 17.04.2013р.) було направлено 308 тис. грн.  

 Таким чином, резервний капітал створено в розмірі 11% від  статутного капіталу,та потрібує 

доформування. 

Станом на 01.01.2013 року нерозподілений прибуток становив 15988 тис. грн. В зв’язку з 

трансформацією фінансової звітності нерозподілений прибуток на 31.12.2012  року зазнав змін за рахунок 

знецінення  інвестицій у розмірі 769 тис. грн. , невизнання  заборгованості  по іншим оборотним активам в 

розмірі 3 тис. грн. та інших поточних зобов’язань і в розмірі 11 тис. грн.. Станом на 31.12.2013року 

нерозподілений прибуток зазнав змін за рахунок знецінення інвестиції у розмірі 282 тис. грн., нарахування 

резерву відпусток минулих періодів в розмірі 1216 тис грн., коригування зносу в результаті переоцінки в 

розмірі 78 тис. грн. та невизнання  заборгованості по іншим оборотним активам  в розмірі 17 тис. грн..  

В результаті зазначених змін сума нерозподіленого прибутку на 31.12.2013р. складає 23059 тис. 

грн.  

Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги має поточний характер, не підтягала 

трансформації і підтверджена результатами річної інвентаризації. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить суми податку на 

доходи фізичних осіб, термін сплати якого не наступив. 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунки зі страхування є поточними зобов’язаннями по 

єдиному соціальному внеску, термін сплати якого не наступив. 



   Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці є зобов’язанням за грудень 

2013р. 

Інші поточні зобов’язання  складаються з поточної кредиторської заборгованості по внутрішнім 

розрахункам з працівниками. Дана стаття балансу під час  підготовки звітності не трансформувалася. 

Сума валюти балансу, складеного за МСФЗ, станом на 31.12.2013 року становить 73455 тис. грн. Всі 

трансформаційні зміни у валюті балансу враховані. 

 

Аналіз показників звіту про фінансові результати  

(звіту про сукупний дохід) 

 

               Під час складання Товариством фінансової звітності за МСФЗ, враховано, що міжнародні 

стандарти не містять встановленої форми звіту про прибутки та збитки, але передбачають набір 

обов’язкових статей, ряд опцій на вибір підприємства та певні вимоги до розкриття окремих статей. МСБО 

1 припускає альтернативи в поданні фінансових результатів: або єдиний звіт про прибуток і збиток, або два 

звіти (окремо про прибуток і збиток та окремо про інший сукупний прибуток). На підставі 

вищевикладеного,  Товариством використано форму звіту про фінансові результати  (звіту про сукупний 

дохід) за П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом  Мінфіну України від 

07.02.2013 р. № 73 , який складається з двох розділів: у розділі І відображається інформація про доходи, 

витрати, прибутки та збитки; у розділі ІІ відображається інформація про сукупний дохід. Дані цього звіту за 

набором обов’язкових статей, в цілому, відповідають вимогам МСБО 1 до подання фінансових результатів. 

 Далі наведені дані звіту про фінансові результати за 2012 рік, який складений відповідно до П(с)БО 

3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом  Мінфіну України від 31.03.1999 р 

 

Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 

                                                                                                                                  тис. грн. 

Стаття Код рядка За звітний  

період 

1 2 3 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 77527 

Податок на додану вартість 015 (4163) 

Акцизний збір 020 - 

 025 - 

Інші вирахування з доходу 030 - 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

035 73364 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (51887) 

Валовий: 
     прибуток 

 

050 

 

21477 
     збиток 055 () 

Інші операційні доходи 060 290 

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 

сільськогосподарської діяльності 

 

061 

- 

Адміністративні витрати 070 ( 6023) 

Витрати на збут 080 (  5544 ) 

Інші операційні витрати 090 (  720 ) 

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 

сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок 

сільськогосподарської діяльності 
091 

 

- 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
     прибуток 

 

100 

 

9480 

    збиток 105 - 

Доход від участі в капіталі 110 - 

Інші фінансові доходи 120 6 

Інші доходи 130 1801 

Фінансові витрати 140 (305) 



Втрати від участі в капіталі 150 - 

Інші витрати 160 (2643) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165  

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
     прибуток 

 

170 

 

8339 

     збиток 175 ( - ) 

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від 

переоцінки необоротних  активів та групи вибуття унаслідок 

припинення діяльності 

176 

- 

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 

переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок 

припинення діяльності 

177 

- 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 (2190) 

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - 

Фінансові результати від звичайної діяльності: 
     прибуток 

 

190 

 

6149 

     збиток 195 ( -) 

Надзвичайні: 
     доходи 

 

200 

 

       - 

     витрати 205 - 

Податки з надзвичайного прибутку 210  

Чистий: 

     прибуток 
220 

 

6149 

     збиток 225 ( -) 

Забезпечення матеріального заохочення 226 - 

 

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Найменування показника Код 

рядка 

За звітний період 

1 2 3 

Матеріальні затрати 230 40856 

Витрати на оплату праці 240 11804 

Відрахування на соціальні заходи 250 4221 

Амортизація 260 3181 

Інші операційні витрати 270 4112 

Разом 280 64174 

 

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті Код 

рядка 

За звітний період 

1 2 3 

Середньорічна кількість простих акцій 300 48000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 48000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0,13 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 0,13 

Дивіденди на одну просту акцію 340 - 

 

 

 

 

 

 

 



Примітки до узгодження загального сукупного прибутку за 2012 рік 

 

 У звітності за МСФЗ виручка від реалізації зазвичай відображається одним рядком за вирахуванням 

сум податку на додану вартість і повернень.  

Звіт про фінансові результати за 2012 рік складено відповідно до П(  с)БО 3 «Звіт про фінансові 

результати», затвердженого наказом  Мінфіну України від 31.03.1999 р. № 87, основні статті якого 

відповідають Звіту про сукупний прибуток за МСФЗ, а саме: 

 

Дохід від реалізації                                                                     (тис. грн.) 

Найменування статей доходів 2012 рік 

Чистий дохід від реалізації 73364 

 

Собівартість реалізованої продукції                                      (тис. грн.) 

Найменування статей собівартості 2012 рік 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

51887 

 

Інші операційні доходи                                                             (тис. грн.) 

Найменування статей доходів 2012 рік 

Інші операційні доходи 290 

 

Операційні витрати                                                                 (тис. грн.) 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Адміністративні витрати                                           ( 6023 ) 

Витрати на збут (5544) 

Інші операційні витрати                                                   (720 ) 

 

Інші фінансові доходи                                                               (тис. грн.) 

 

 

 

 

Інші доходи                                                                                 (тис. грн.) 

 

 

 

Інші фінансові витрати                                                          (тис. грн.) 

 

 

 

Інші витрати                                                                             (тис. грн.) 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування                           (тис. грн.) 

 

 

 

 Податок на прибуток                                                             (тис. грн.) 

 

 

 

Сукупний дохід                                                                           (тис. грн.) 

 

 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Інші фінансові доходи 6 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Інші доходи 1801 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Інші фінансові витрати 305 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Інші витрати 2643 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Прибуток 8339 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Податок на прибуток ( 2190) 

Найменування статей витрат 2012 рік 

Сукупний дохід 6149 



 

 

Податок на прибуток  за даними декларації з податку на прибуток за 2012 рік  склав 2 189 579 грн. 

Зобов’язання з податку на прибуток виконані перед державним бюджетом в повному обсязі. 

Сума сукупного (чистого) прибутку за 2012 рік за МСФЗ складає 6149  тис. грн.  

 

Примітки до узгодження загального сукупного прибутку за 2013 рік 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

                                                                                                                                  тис. грн. 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

1  2  3  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000 78510 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 ( 52248 ) 

Валовий:   

     прибуток  2090 
26262 

     збиток  2095  

Інші операційні доходи  2120 2265 

Адміністративні витрати  2130 ( 7368 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5966 ) 

Інші операційні витрати  2180 ( 2965 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  2190 
12228 

     збиток   2195  

Дохід від участі в капіталі  2200 1 

Інші фінансові доходи  2220 313 

Інші доходи 2240  

Фінансові витрати  2250 (    56     ) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (    22     ) 

Інші витрати  2270 (      1     ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290 
12463 

збиток  2295  

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 ( 2730 ) 

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305 - 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  2350 
9733 

     збиток  2355  

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

1  2  3  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 24101 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - 

Накопичені курсові різниці 2410 - 



Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 2415 
- 

Інший сукупний дохід 2445 65 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 24166 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 24166 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 33899 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

1  2  3  

Матеріальні затрати 2500 40026 

Витрати на оплату праці 2505 13077 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4635   

Амортизація 2515 3164 

Інші операційні витрати 2520 7645   

Разом 2550 68547 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

1  2  3  

Середньорічна кількість простих акцій  2600  48000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 48000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610   0,71 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615   0,71 

Дивіденди на одну просту акцію  2650    

 За підсумками 2013 року Товариство отримало сукупний дохід   у розмірі 33899 тис. грн. Який 

складається з наступних доходів : Дохід від  поточної  діяльності 9733 тис. грн.., дохід від дооцінки 

необоротних активів 24101 тис. грн., дохід від безоплатно отриманих необоротних активів 65 тис. грн.. 

 

Аналіз показників Звіту про рух грошових коштів  
 

На підставі Звіту про фінансовий стан за 2012 рік , та даних руху грошових коштів на банківських 

рахунках сформовано Звіт про рух грошових коштів за прямим методом. 

Перехід від раніше застосовуваних ПСБО на МСФО не чинив впливу на визнані у фінансових звітах 

грошові потоки, створені Товариством. Статті звірки між поданням згідно попереднім ПСБО та поданням 

згідно МСФЗ не роблять чистого впливу на створені грошові потоки (МСБО 7). 

 

 

 

 

 

 



Звіт про рух грошових коштів  

за  2012 р. 

                                                                                                                           тис. грн. 

Стаття Код 
За звітний 

період 

1 2 3 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 70050 

Погашення векселів одержаних 015 - 

Покупців і замовників авансів 020 4416 

Повернення авансів  030  

Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 6 

Бюджету податку на додану вартість 040 7722 

Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 045 883 

Отримання субсидій, дотацій 050 - 

Цільового фінансування 060 2 

Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - 

Інші надходження 080 1317 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 090 

 

( 53971 ) 

Авансів 095 ( 2609 ) 

Повернення авансів 100 ( 4 ) 

Працівникам 105 ( 10222 ) 

Витрат на відрядження 110 ( 189 ) 

Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 1 ) 

Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 4806 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 4818 ) 

Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) 130 ( 2126 ) 

Цільових внесків 140 (  ) 

Інші витрачання 145 ( 1753 ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3897 

Рух коштів від надзвичайних подій 160 - 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3897 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація: 

 фінансових інвестицій 180  

 необоротних активів 190 47 

 майнових комплексів 200 - 

Отримані:    

 відсотки 210 - 

 дивіденди 220 - 

Інші надходження 230  

Придбання:   

 фінансових інвестицій 240 (  ) 

 необоротних активів 250 ( 544 ) 

 майнових комплексів 260 ( - ) 

Інші платежі 270 (  ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (497) 

Рух коштів від надзвичайних подій 290 - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (497) 

Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження власного капіталу 310 - 

Отримані позики 320 17115 

Інші надходження 330 - 



Погашення позик 340 ( 19505 ) 

Сплачені дивіденди 350 ( - ) 

Інші платежі 360 (  293     ) 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (        2683          ) 

Рух коштів від надзвичайних подій 380 - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (         2683          ) 

Чистий рух коштів за звітний період 400 717 

Залишок коштів на початок року 410 1208 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 (19) 

Залишок коштів на кінець року 430 1906 

 

Змін у звіті про рух грошових коштів за 2012 рік при трансформації звітності за МСФЗ не було. 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  

за  2013 р. 

                                                                                                                         тис. грн. 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

1 2 3 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 78054 

Повернення податків і зборів  3005 6817 

у тому числі податку на додану вартість 3006 6619 

Цільового фінансування  3010 4 

Надходження від отримання субсидій ,дотацій 3011 - 

Надходження авансів від покупців та замовників 3015 1479 

Надходження від повернення авансів 3020 20 

Надходження від відсотків по залишкам коштів 3025 313 

Надходження від боржників неустойки (штрафів,пені) 3035 - 

Надходження від операційної оренди 3040 - 

Надходження від отримання роялті,авторських винагород 3050 - 

Інші надходження  3095 919 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг)  3100 (            53202             ) 

Праці 3105 (             11195             ) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (             5247              ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (             4404          ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток 3116 (         1965           ) 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану 

вартість 3117 - 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (          2028          ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (           3905          ) 

Витрачання на оплату  повернення авансів 3140 (              22           ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (              1             ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 3150 - 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - 

Інші витрачання  3190 (          532             ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 9098 



Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

1 2 3 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200 - 

необоротних активів  3205 - 

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215 - 

дивідендів  3220 - 

Надходження від деривативів 3225 - 

Інші надходження  3250 - 

Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 (                -               ) 

необоротних активів  3260 (            1942            ) 

Виплати за деривативами 3270 (             -                  ) 

Інші платежі 3290 (               -                ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295 (             1942           ) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу  3300 

 

1 

Отримання позик 3305 4643 

Інші надходження  3340 - 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 (                     -           ) 

Погашення позик   3350 (             6773             ) 

Сплату дивідендів  3355 (                    -              ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (                 69              ) 

Інші платежі  3390 (                                   ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395 (             2198              ) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400 (             4958              ) 

Залишок коштів на початок року  3405 1906 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 (                19                ) 

Залишок коштів на кінець року  3415 6845 

 

  Факторів, які б вплинули на зміни та трансформацію звіту про рух грошових коштів, у 2013 році не 

було. 

 

Аналіз показників Звіту про зміни у власному капіталі 
 

На підставі балансу та звіту про фінансові результати за 2012 рік, а також додаткової інформації, 

складається Звіт про власний капітал. 

 

 

Звіт про власний капітал 

за  2012 р. 

 

Стаття Ко

д 

Стату

т-ний 

капіта

л 

Пайо

-вий 

капіт

ал 

Додат

ковий 

вкладе

ний 

капіта

л 

Інший 

додат-

ковий 

капіта

л 

Резерв

-ний 

капіта

л 

Нероз

-

поділе

-ний 

прибу

-ток 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капіта

л 

Разом 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на 

початок року 
010 

11400 - - 6006 934 9839 - - 28179 

Накопичена 

курсова різниця 

10.

1 

- - - - - - - - - 

Коригування:  - - - - - - - - - 

Зміна облікової 

політики 

 

020 

- - - - - - - - - 

Виправлення 

помилок 
030 

- - - - - - - - - 

Інші зміни 040 - - - - - - - - - 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

050 

11400 - - 6006 934 9839 - - 28179 

Переоцінка 

активів: 
 

- - - - - - - - - 

Дооцінка 

основних засобів 

 

060 

- - - - - - - - - 

Уцінка основних 

засобів 
070 

- - - - - - - - - 

Дооцінка 

незавершеного 

будівництва 

080 

- - - - - - - - - 

Уцінка 

незаверше-ного 

будівництва 

090 

- - - - - - - - - 

Дооцінка 

немате-ріальних 

активів 

100 

- - - - - - - - - 

Уцінка немате-

ріальних активів 
110 

- - - - - - - - - 

Використання  

до-оцінки 

необоротних 

активів 

120 

- - - - -         - - -            

- 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

130 

- - - - -   6149 - -    6149 

Розподіл 

прибутку: 
 

         

Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

 

140 

- - - - - - - - - 

Спрямування 

прибутку до 

статутного 

капіталу 

150 

- - - - - - - - - 

Відрахування до 

Резервного 

капіталу 

160 

- - - - - - - - - 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

170 

- - - - - - - - - 



Внески 

учасників: 
 

         

Внески до 

капіталу 
180 

- - - - - - - - - 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

190 

- - - - - - - - - 

Сума чистого 

при-бутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

200 

- - - - - - - - - 

Вилучення 

капіталу: 
 

         

Викуп акцій 

(часток) 
210 

- - - - - - -  - - 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

220 

- - - - - - - - - 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

230 

- - - - - - - - - 

Вилучення 

частки в капіталі 
240 

- - - - - - - - - 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

250 

- - - - - - - - - 

Інші зміни в 

капіталі: 
 

         

Списання 

невідшкодовани

х збитків 

 

 

260 

- - - - - - - - - 

Безкоштовно 

отримані активи 
270 

- - - - - - - - - 

Інші зміни 280 - - - - - - - - -  

Разом змін в 

капіталі 
290 

- - - - - 6149 - - 6149 

Залишок на 

кінець року 
300 

11400 - - 6006 934 15988 -  34328 

 

 Зміни в капіталі за результатами трансформації звітності відповідно до МСФЗ становлять: 

Невизнання: 

 знецінення фінансових інвестицій  в сумі 769 тис. грн. 

 інших оборотних активів в сумі 3 тис грн 

 інших поточних зобов’язань  в сумі 11тис. грн. 

 

 Такі трансформаційні записи враховані, як події після попереднього звітного періоду, і 

відображені шляхом коригування , як зміни облікової політики  у Звіті про власний капітал за 2013 рік. 

 Крім того у 2013 році на розмір нерозподіленого прибутку вплинуло:  

 відрахування до резервного капіталу за рішенням загальних зборів Товариства (протокол № 

23  від 17.04.2013р.) у розмірі 308 тис. грн. ,   

 знецінення інвестиції у розмірі 282 тис. грн.,  

 нарахування резерву відпусток минулих періодів в розмірі 1216 тис грн.,  

 коригування зносу в результаті переоцінки в розмірі 78 тис. грн.  

 невизнання  заборгованості по іншим оборотним активам  в розмірі 17 тис. грн. 

 



Звіт про власний капітал 

за 2013 рік 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро

ваний 

капітал  

Капітал 

у 

дооцін-

ках 

Додатко-

вий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток(н

епокритий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

4000 11400 

 

- 6006 934 15988 - - 

 

34328 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 - 

 

6006 (6006) - (761) - - 

 

(761) 

Виправлення 

помилок 
4010 - 

 

- 
- - - - - 

 

- 

Інші зміни 4090 - - -   -   

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 11400 

 

6006 - 934 15227 -  

 

33567 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 - 

 

 

- 
- - 9733 - - 

 

  9733 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний період 

4110 - 

 

 

24101 
65 - - - - 

 

 

24166 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 - 

 

 

- - - - - - 

 

 

- 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованог

о капіталу 

4205 - 

 

 

- 
- - - - - 

 

 

- 

Відрахування 

до резервного 

капіталу 

4210  

 

 308 (308)   

 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 - 

 

 

- 
- - - - - 

 

 

- 

Погашення 

заборгованості 

з капіталу 

4245 - 

 

      - - - - - - 

 

          - 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260 - 

 

 

- 
- - - - -     - 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265 - 

 

- - - - - - 

 

- 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270 - 

 

- - - - - - 

 



Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 - 

- 

- - - - - 

- 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 - 

 

- 
- - (1593) - - 

(1593) 

Разом змін у 

капіталі 
4295    

      

24101 
    65 308      7832        -  32306 

Залишок 

на кінець року 
4300 11400 

30107 
65 1242 23059 - - 65873 

 

Операції з пов'язаними сторонами 

 

 Товариство не мало господарських операцій з пов'язаними сторонами у 2013 році. 

 

Події після дати фінансової звітності 

 

Згідно МСБО 10 подіями після звітного періоду є  сприятливі та несприятливі події, які відбуваються 

з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності.  

МСБО 1 «Подання фінансових звітів» визначає необхідне розкриття інформації про події або 

обставини, які можуть виникати після звітного періоду, якщо: 

- фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності (Фінансова звітність 

Товариства, що аналізується, формується з дотриманням  принципів  обачності, безперервної 

діяльності, періодичності, історичної собівартості, єдиного грошового вимірника (гривні); 

- управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов’язаною з подіями або 

умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб’єкта господарювання продовжувати 

діяльність безперервно (Керівництво Товариство не передбачає (навіть повністю виключає)  

можливість виникнення таких обставин). 

Управлінський персонал Товариства вважає, що після звітного періоду до дати  

затвердження фінансової звітності не відбулось суттєвих подій, які могли б вплинути на показники 

фінансової звітності за 2013 рік. 

   

 

 Генеральний директор  _____________    С.В. Снєжко 

 

Головний бухгалтер                           _____________   О.Ю. Момот 

 

 


