
Титульний аркуш 
 

 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№  

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Лаврiченко В.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА 

"ПОЛТАВПИВО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05518768 

4. Місцезнаходження: 36008, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, 160 

5. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 67-88-10, (0532) 67-88-11 

6. Адреса електронної пошти: y.podvorchan@beer.pl.ua 

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

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

наявності): Рішення Наглядової ради емітента від 20.04.2021, Про затвердження Рiчної 

iнформацiї емiтента цiнних паперiв за 2020 рiк, Протокол Наглядової ради вiд 20.04.2021 р. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

  

(URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

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

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

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

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

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

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

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

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

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

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

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента X 

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

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

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

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

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

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

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

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

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається, тому що 

приватнi акцiонернi товариства не розкривають iнформацiю про лiцензiї (дозволи). 

Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, тому що емiтенту не 

належить бiльше 5 вiдсоткiв акцiй (часток, паїв) iнших юридичних осiб. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що приватнi акцiонернi 

товариства не розкривають iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариства не проводить 

рейтингової оцiнки. 

Iнформацiя про нявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента 

не надається, тому що Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 

пiдроздiлiв. 

Iнформацiя щодо судових справ не надається, тому що судових справ щодо Товариства, 

iнформацiю про якi вимагається розкривати у вiдповiдностi до вимог Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 

вiд 03.12.2013 (зi змiнами та доповненнями), в звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 



особам емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi 

посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення. 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв) не 

надається, тому що на кiнець звiтного перiоду засновник не є акцiонером Товариства. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 

Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

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

таких цiнних паперiв не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi обмеження щодо 

обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших 

власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв. 

Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами не надається, тому 

що в Товариствi дивiденти та iншi доходи в звiтному перiодi не виплачувались. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя про вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у 

вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не розкривають 

зазначену iнформацiю. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо), не надається, тому що 

Товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв та приватне акцiонерне 

товариство не розкриває дану iнформацiю. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, не надається, тому що така iнформацiя не є наявна в Товариствi. 



Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, 

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що в Товариствi вiдсутнi будь-якi 

договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом. 

В роздiлi XIX. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, 

що виникала протягом перiоду не вказано дату оприлюднення Повiдомлення (Повiдомлення 

про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка 

провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового 

ринку у зв'язку з тим, що приватнi ацiонернi товариства не оприлюднють особливу 

iнформацiю у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР або через особу, яка 

провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового 

ринку. Особлива iнформацiя розмiщена на власному веб-сайтi 

http://poltavpivo.com/ua/shareholders. 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 36-45, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ПОЛТАВПИВО" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "ФIРМА "ПОЛТАВПИВО" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.01.1992 

4. Територія (область) 

 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 67416310,5 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 281 

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

 11.05 - Виробництво пива 

 11.07 - Виробництво безалкогольних напоїв 

 11.03 - Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "МЕГАБАНК" м. Харкiв, МФО 351629 

2) IBAN 

 UA103516290000000026005161452 

3) поточний рахунок 

 UA103516290000000026005161452 

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

рахунком у іноземній валюті 

 , МФО  

5) IBAN 

  

6) поточний рахунок 

  

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 50, 18.08.2020 ГУ 

Держпродспоживслу

жби в Полтавськiй 

областi 

Штраф Сплачено 21.08.2020 р. 

Опис: 

18.08.2020 р. ГУ Держпродспоживслужби в Полтавськiй областi (рiшення №50 вiд 18.08.2020 р.) до 

Товариства застосовано стягнення в виглядi штрафу в сумi 2 040 грн. 

Станом на 31.12.2020 р. штраф сплачено (сплачено 21.08.2020 р.). 



2 нараховано 

самостiйно,  

ДПС України Штраф Сплачено 19.08.2020 р. 

Опис: 

ДПС України до Товариства застосовано стягнення в виглядi штрафу в сумi 251 грн. 

Станом на 31.12.2020 р. штраф сплачено (сплачено 19.08.2020 р.). 

3 222, 31.07.2020 Полтавське мiське 

вiддiленя УВД 

ДССУ у Полтавськiй 

областi 

Штраф Сплачено 05.08.2020 р. 

Опис: 

31.07.202 р. Полтавським мiським вiддiленям УВД ДССУ у Полтавськiй областi до Товариства 

застосовано стягнення в виглядi штрафу в сумi 179 грн. Станом на 31.12.2020 р. штраф сплачено 

(сплачено 05.08.2020 р.). 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Змiн в органiзацiйнiй структурi Товариства в 2020 роцi не було. Станом на 31.12.2020 

р.структура Товариства виглядає так: 

Компанiю очолює Генеральний директор, якому пiдпорядковуються:  

- Помiчник генерального директора з технiчного розвитку та загальним питанням;  

- Виробнича лабораторiя; 

- Служба виробництва Головний технолог; 

- Заступник генерального директора; 

- Канцелярiя; 

- Служба управлiння персоналом; 

- Вiддiл безпеки; 

- Начальник штабу ЦО; 

- Провiдний iнженер з охорони працi; 

- Вiддiл iнформацiйних технологiй. 

Помiчнику генерального директора з технiчного розвитку та загальним питанням 

пiдпорядковуються: 

- Енерго-механiчна служба Головний iнженер (Головний механiк (ремонтно-механiчний 

цех, холодильно-компресорний цех), Головний енергетик (провiдний iнженер, паросиловий цех, 

електроцех, дiльниця АСУТП), Ремонтно-будiвельний цех); 

- Вiддiл МТП (матерiальний склад); 

- Вiддiл по загальним питанням (транспортна дiльниця, складське господарство, 

господарська дiльниця, оздоровчий пункт). 

Службi виробництва Головному технологу пiдпорядковуються: 

- Начальник виробництва пива та безалкогольних напоїв; 

- Змiннi технологи; 

- Варильний цех; 

- Бродильно-лагерний цех; 

- Цех розливу; 

- Дiльниця з виробництва безалкогольних напоїв та квасу; 

- Служба наладки обладнання. 

Заступнику генерального директора пiдпорядковуються: 

- Директор по продажам; 

- Вiддiл маркетингу; 

- Вiддiл продаж; 

- Вiддiл логiстики; 



- Бухгалтерiя; 

- Планово-економiчний вiддiл; 

- Юридичний вiддiл. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

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

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

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

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

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 280 осiб.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом: 

сумiсники - 1 особа, позаштатних - немає.  

Осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня): немає.  

Фонд оплати працi в 2020 роцi - 39 632, 785 тис.грн. 

Фонд оплати працi в 2019 роцi - 39 619, 4 тис.грн.  

Фонд оплати працi збiльшився в порiвняннi з 2019 роком на 13 385 грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня. 

 

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

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

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

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 

 

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

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

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

діяльності 

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами, тобто не робив вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi. 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Вiдповiдно до МСФЗ 1, товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi 

фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ протягом усiх перiодiв, представлених у повнiй фiнансової 

звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, 

чинним на дату складання фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2019 року).   

Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог Нацiонального положення (стандарту) 

бухгалтерського облiку затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд вiд 07 

лютого 2013 року (Iз змiнами, внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 627 вiд 27 

червня 2013 року), у межах чинного законодавства, нормативних актiв Мiнiстерства фiнансiв 

України та мiжнародних стандартiв. 



Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, 

визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або 

"собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як 

частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. 

Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв 

здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про 

основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про 

основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових 

записiв Товариства. 

Представлена фiнансова звiтнiсть за 2019 рiк є повним комплектом фiнансової звiтностi 

загального призначення, що повнiстю вiдповiдає МСФЗ та мiстить порiвняльну iнформацiю у 

всiх звiтах та примiтках до фiнансової звiтностi Товариства. 

Уся фiнансова iнформацiя, представлена в Українських гривнях, округлюється до найближчої 

тисячi, якщо не зазначено iнше.  

           Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi справедливої вартостi за виключенням запасiв 

та деяких iнших активiв, для яких дiючими МСФЗ встановлена iнша основа оцiнки 

Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року.  

 Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання 

активом, об'єкт основних засобiв облiковується за переоцiненою сумою, яка є його 

справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена амортизацiя та 

подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Переоцiнки проводяться з достатньою 

регулярнiстю, так щоб балансова вартiсть суттєво не вiдрiзнялася вiд тiєї, що була б визначена iз 

застосуванням справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду. Частота переоцiнок залежить 

вiд змiн справедливої вартостi переоцiнюваних об'єктiв основних засобiв. Якщо справедлива 

вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової вартостi,  проводиться 

подальша переоцiнка. Для об'єктiв основних засобiв, якi зазнають значних i непостiйних змiн 

справедливої вартостi, переоцiнка проводиться щорiчно. Для об'єктiв основних засобiв лише з 

незначною змiною справедливої вартостi, переоцiнка проводиться кожнi п'ять рокiв. 

Необхiднiсть переоцiнки визначається iнвентаризацiйною комiсiєю Товариства. 

Якщо балансова вартiсть активу збiльшилася в результатi переоцiнки, збiльшення визнається в 

iншому сукупному доходi та накопичується у власному капiталi пiд назвою "Дооцiнка". Якщо 

балансова вартiсть активу зменшилася в результатi переоцiнки, зменшення визнається в 

прибутку чи збитку. Дооцiнка, що входить до власного капiталу об'єкта основних засобiв, прямо 

переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання активу, коли актив 

вибуває з використання або лiквiдується. Частина дооцiнки переноситься на прибуток в сумi, що 

дорiвнює сумi нарахованої амортизацiї, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi 

активу, щорiчно. Перенесення з дооцiнки до нерозподiленого прибутку не здiйснюється через 

прибуток або збиток. Вплив податкiв на прибуток, який є результатом переоцiнки основних 

засобiв, визнається та розкривається вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

            Амортизацiя ( знос) основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом 

виходячи iз встановлених термiнiв корисного використання. 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i 

використовуються  протягом перiоду бiльше 1 року для надання послуг, в адмiнiстративних 

цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Нематерiальнi активи первiсно та в подальшому оцiнюються за собiвартiстю. Амортизацiя 

нематерiальних активiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом виходячи iз 

встановлених термiнiв корисного використання. 



Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єктiв основних засобiв та нематерiальних активiв 

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати 

визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єктiв 

визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16 i 38. 

Товариство визнає запасами активи, якi: 

- утримуються для продажу у звичайному ходi бiзнесу; 

- перебувають у процесi виробництва для такого продажу; 

- iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у виробничому 

процесi або при наданнi послуг. 

Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. 

Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, 

понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у 

теперiшнiй стан. 

Витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших податкiв 

(окрiм тих, що згодом  вiдшкодовуються податковими органами ), а також з витрат на 

транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо  пов'язаних з 

придбанням готової продукцiї, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi 

подiбнi їм статтi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.  

Одиницею запасiв в цiлях бухгалтерського облiку вважати найменування запасiв. 

Вибуття запасiв вiдбувається за методами: 

- Готової продукцiї за методом середньозваженої собiвартостi; 

- Сировини, матерiалiв, запасних частин, будiвельних матерiалiв, тари, палива, iнших 

матерiалiв за методом  ФIФО. 

Малоцiннi та швидкозношуванi предмети списуються на витрати з моменту передачi їх в 

експлуатацiю. 

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ , 

коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку 

за датою розрахунку. 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). 

За виключенням торгiвельної дебiторської заборгованостi, яка не мiстить значного компоненту 

фiнансування, або по вiдношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного 

характеру, Товариство первiсно оцiнює фiнансовi активи по справедливiй вартостi, збiльшенiй у 

разi фiнансових активiв, що оцiнюються не за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, на суму витрат по угодi.  

Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань Товариство оцiнює їх за їхньою 

справедливою вартiстю.  

Фiнансовi активи класифiкуються як такi, що в подальшому оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд ( IСД) i за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток. 

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 

а) моделi бiзнесу суб'єкта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 



Товариство визнає для цiлей подальшої оцiнки такi категорiї фiнансових активiв: 

1) Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю ( борговi iнструменти); 

2) Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд 

з наступною рекласифiкацiєю накопичених прибуткiв та збиткiв ( борговi iнструменти );  

3) Фiнансовi активи, класифiкованi на розсуд Товариства як оцiнюванi за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд без наступної рекласифiкацiї накопичених прибуткiв та 

збиткiв при припиненнi визнання ( iнструменти капiталу );  

4) Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, якщо вiн придбавається з метою 

одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують 

грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку 

основної суми. Товариство визнає резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за 

фiнансовим активом, який облiковується за амортизованою вартiстю. 

 

Торгiвельна дебiторська заборгованiсть, яка не мiстить значного компоненту фiнансування, або 

по вiдношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, оцiнюється 

за цiною угоди у вiдповiдностi до МСФЗ 15.  

 Безумовна дебiторська заборгованiсть визнається як актив тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне право одержати грошовi кошти. 

Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi ( крiм торгiвельної ) здiйснюється за справедливою 

вартiстю. Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi вiдбувається 

за амортизованою собiвартiстю. Поточну дебiторську заборгованiсть без встановленої ставки 

вiдсотка Товариство оцiнює за сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є 

несуттєвим. 

Кредиторська заборгованiсть визнається як зобов'язання тодi, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслiдок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти. 

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених 

ознак: 

- Керiвництво Товариства сподiвається погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягає 

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду; 

- Керiвництво Товариства не має безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання 

зобов'язань. 

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подальшому за амортизованою вартiстю. 

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленої ставки вiдсотка Товариство оцiнює за 

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 

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

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

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

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

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

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

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

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

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

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

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

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

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



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

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

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

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основними  видами продукцiї, що виробляє емiтент, є декiлька марок пива та безалкогольних 

напоїв (далi по тексту - БАН). В 2020 роцi було реалiзовано 2 641,6тис. дал пива, що менше на 

7,6% нiж у 2019 роцi, коли було продано 2 860,1тис. дал. БАНу 2020 роцi продано 724,1тис.дал, 

в 2019 роцi - 635,7 тис. дал (рiст13,9%). Продаж квасу в 2020 роцi - 112,7 тис. дал, в 2019роцi - 

82,7 тис. дал (рiст36,2%). З цих об'ємiв в 2020 роцi на експорт було реалiзовано 59,9 тис. дал 

пива (2,3% вiд загального об'єму продаж);32,3 тис.дал БАН (4,5%);19,7 тис. далквасу (17,5%). 

Асортимент продукцiї емiтента постiйно розширюється.Щорiчно оновлюється асортимент 

продукцiї. На цей час пiдприємство пропонує екологiчне чисте пиво 36 найменувань, 

15найменуваньБАН та 2 квасу. Кожен з них має свiй особливий, оригiнальний, гармонiчний 

смак та аромат. 

Сезоннi змiни досить помiтно впливають на роботу емiтента. Виробництво пива и 

безалкогольних напоїв влiтку зростає в декiлька разiв в порiвняннi з зимовими мiсяцями. Квас 

виготовляється лише в лiтнiй перiод. 

Основними ринками збуту є центральний, схiдний i пiвденний регiони України. 

Продукцiяреалiзується в 22 областях України, а також вiдправляється на експорт. 

До основних ризикiв в дiяльностiемiтентавiдносятьсязмiни у законодавствi стосовно акцизного 

зборута iншихподаткiв, а також нестабiльна полiтична ситуацiя в Українi.  

Заходами емiтента, щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi та розширення 

виробництва та ринкiв збуту є збiльшеннятермiнiвпридатносте напоїв i збiльшеннятермiнiв їх 

реалiзацiї, розробка нових видавпродукцiї та розширення ринкiв збуту.  

Товариство здiйснює збут продукцiї через дистрибуторськiкомпанiї, якi в свою чергу 

реалiзуютьпродукцiю через нацiональнi та локальнiмережi, лiнiйний роздрiб - це фасована 

продукцiя. Продукцiя в кег-тарiреалiзується через кафе, бари та ресторани. Продукцiя 

продається в гiпермаркетах, мiнiмаркетах, павiльйонах, кiосках, лотках i т.д.  

До особливостей стану розвитку галузi виробництва, в 

якiйздiйснюєдiяльнiстьемiтентвiдноситьсяперенасичення ринку виробниками та товарами. 

Ринок в останнi роки скорочується. Лiдери ринку втрачають свої позицiї на ринку, а локальнi 

виробники нарощують виробництво.  

Конкуренцiя з боку таких мiцнихтоваровиробникiв, як "САН ИнБевУкраина", 

"CarlsbergUkraine", "Оболонь" стимулює до роботи в нових сегментах ринку, впровадження 

нових технологiй та нових товарiв. Основнi конкурентиемiтента в галузiє "САН ИнБевУкраина" 

, "CarlsbergUkraine", "Оболонь", "Перша Приватна Броварня". 

Перспективнi плани розвитку емiтента охоплюють питання розширення ринку збуту, розробку 

нових видiв продукцiї, укрiплення маркетингової полiтики та покриття всiх цiновихсегментiв. 

 

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

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

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

вартість і спосіб фінансування  

Придбання i вiдчуження необоротних активiв за перiод 2016-2020 рр.  

Найменування 

активу Придбання (первiсна вартiсть) тис. грн. Вiдчуження (первiсна вартiсть) тис. грн. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Нематерiальнi активи 95 63 32 235 2728 - - - -  

Основнi засоби:         -  

Будинки,споруди та передавальнi пристрої 90 280 1106 3117 963 3 -

 - -  



Машини та обладнання 19012 2061 3508 3696 2073 - - 55 -  

Транспортнi засоби - - - 157  40 - - -  

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 39 159 604 455 484 - - -

 -  

Iнвентарна тара - - 3558 4294  - - - -  

ОЗ, що не введенi в експлуатацiю     9581    

  

Торгове обладнання     1975      

Всього: 19236 2563 8808 11954 17804 43 0 55 -  

  

Значнi iнвестицiї та/або придбання не плануються. 

 

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

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

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

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

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

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

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Об'єктiв оренди та будь-яких значних правочинiв емiтента щодо них не iснує. 

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить нерухомiсть (землю чи будiвлi, або частину 

будiвлi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову 

оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу чи для 

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi товарiв, при 

наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Якщо будiвлi включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та 

другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних 

цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та 

вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Первiсна оцiнка iнвестицiйної 

нерухомостi здiйснюється за собiвартiстю. 

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично 

залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою 

про операцiйну оренду визнаються Товариством як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом 

строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацiю, понесенi при 

отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 

Значних правочинiв щодо оренди Товариство не укладало. 

Основнi засоби Товариства це: будiвлi та споруди, машини та обладнання, холодильне 

обладнання з малим строком використання,  транспортнi засоби, iнструменти, прилади, 

iнвентар, меблi, зонти, шатри з малим строком використання, iншi основнi засоби, iнвентарна 

тара та торгове обладнання. 

Мiсцезнаходження основних засобiв: 36008, Україна, Полтавська обл., м. Полтава, вул. 

Європейська, 160. 

Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання характеризуються наступними 

даними.  
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Первісна 

вартість : 
  

                        

На 1 січня 2020 

року 

34 80 126129 60574 19439 74 2383 2356 1 95 12708 5077 228950 

Надходження 

    963 2073 1975     484     0 9581 15076 

Вибуття 

      0       3   0    3 

Переоцінка 

455   -19434 -13264     -563           -32806 

Інші зміни 

0   0 0     0 0     0 0 0 

На 31 грудня 2020 

року 

489 80 107658 49383 21414 74 1820 2837 1 95 12708 14658 211217 

Знос та 

знецінення: 

                        0 

На 1 січня 2020 

року 

27   93836 40224 14251   1926 1733   62 5414   157473 

Знос за рік 

1   4626 4576 2335   336 297   5 1520   13696 

Вибуття 

      0       3   0     3 

Переоцінка 

-28   -95989 -41859     -1988           -139864 

Інші зміни 

0   0                   0 

На 31 грудня 2020 

року 

0 0 2473 2941 16586 0 274 2027 0 67 6934 0 31302 

Чиста балансова 

вартість: 

                        0 

На 1 січня 2020 

року 

7 80 32293 20350 5188 74 457 623 1 33 7294 5077 71477 

На 31 грудня 

2020 року 

489 80 105185 46442 4828 74 1546 810 1 28 5774 14658 179915 

 

Ступiнь використання основних засобiв - 35,45% 

Утримання активiв здiйснюється за власнi кошти Товариства. За 2020 рiк введеннi в 

експлуатацiю основнi засобина суму 5495 тис.грн. Незавершенi капiтальнi iнвестицiї ( не введенi 

в експлуатацiю основнi засоби ) на кiнець року складають 14658 тис.грн. Оновлення виробничих 

потужностей здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. Iнвестицiї здiйснюються в 

сучаснi технологiчнi лiнiї для випуску нових видiв продукцiї, розширення асортименту та 

пiдвищення конкурентоздатностi Товариства. Незавершенi iнвестицiї на кiнець року вже в стадiї 

монтажу i освоєння їх планується вже в наступному роцi. Збiльшення виробничих потужностей, 

що вже введенi в експлуатацiю, здiйснено Товариством в 2020 роцi на 3 %, а введення в 

експлуатацiю вже профiнансованих iнвестицiй збiльшить цей показник ще на 8%. Таким чином, 



збiльшення виробничих потужностей, яке вже профiнансоване Товариством за власнi кошти, 

проведено на 11% вiд балансової вартостi основних засобiв на початок 2020 року. 

 

Звичайна господарська дiяльнiсть Товариства може завдавати несуттєвої шкоди навколишньому 

середовищу. Нормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища в Українi 

змiнюються та постiйно переглядаються. 

Дiяльнiсть пiдприємства забезпечена "Дозволом на викиди  забруднюючих речовин в 

атмосферне повiтря стацiонарними джерелами"  № 53100137000-344 вiд 19.05.2017 р., 

"Спецiальним дозволом на користування надрами" №6220 вiд 06.09.2017 р., "Дозволом на 

спецiальне водокористування" №499/ПЛ/49д-19 вiд 29.11.2019 р. Виконання умов дозволiв 

забезпечують рацiональне використання пiдземних питних вод, а саме проводиться постiйний 

монiторинг  за рiвнем вод в свердловинах та якiсним їх складом за хiмiчними, 

бактерiологiчними та радiологiчними показниками,  проводиться контроль за концентрацiєю 

викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря. Вiдходи, що створюються в процесi 

дiяльностi пiдприємства накопичуються в спецiально обладнаних мiсцях та  передаються на 

утилiзацiю або на захоронення, згiдно з дiючим договором. Керiвництво вважає, що за iснуючих 

умов застосування законодавства у Товариства не iснує суттєвих зобов'язань щодо завдання 

шкоди навколишньому середовищу. 

Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних 

засобiв, характер та причини таких планiв, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених, опис 

методу фiнансування, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання 

виробничих потужностей пiсля її завершення вiтсутня. 

 

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

економічних обмежень 

Проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Товариства: - нестача обiгових коштiв, - постiйни змiни у 

податковiй полiтицi країни, - зниження платоспроможностi населення, - невiдповiднiсть цiн на 

сировину. Ступiнь залежностi вiд законодавчих (економiчних) обмежень велика, оскiльки 

вiдбуваються частi змiни у законодавствi та у податковiй полiтицi країни, мають мiсце високi 

вiдсотки, жорсткi вимоги та невигiднi умови на отримання банкiвських кредитiв. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Обрана полiтика щодо фiнансування дiяльностi емiтента - це самофiнансування за рахунок 

отримання прибутку. Робочого капiталу для поточних потреб недостатньо, тому виникає 

потреба використовувати кредитнi кошти для поточних потреб. Можливi шляхи покращення 

лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента: - зниження собiвартостi готової продукцiї - випуск 

бiльш високоякiсної продукцiї - розширення асортиментна товарiв за рахунок випуску бiльш 

дешевої продукцiї - розширення ринку збуту, збiльшення кiлькостi клiєнтiв, - проведення 

рекламних акцiй на територiї України, розмiщення зовнiшньої реклами. 

 

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

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

Укладенi, але ще не виконанi договори (контракти) на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

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

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Стратегiя пiдприємства полягає в пiдвищеннi обсягiв виробництва, укладаннi нових договорiв та 

розвитоку асортименту товарiв, якi конкурентно спроможнi на внутрiшньому ринку, для 



досягнення певних фiнансових показникiв дiяльностi Товариства. 

 

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

та розробку за звітний рік 

Емiтент не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi. 

 

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

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

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

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

Iнформацiя про результати господарювання емiтента за останнi три роки не аналiзувалась. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Згiдно з реєстром власникiв цiнних 

паперiв 

Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради Хасанов Магомет Абдулмаджитович - 

Голова Наглядової ради 

Байрамуков Мухтар Iссалiєвич - Член 

Наглядової ради 

Подворчан Юлiя Володимирiвна - Член 

Наглядової ради  

Генеральний 

директор 

Генеральний директор  Генеральний директор - Лаврiченко 

Василь Микитович 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

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

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Генеральний директор 
Лаврiченко Василь 

Микитович 
1962 Вища 36 

ВАТ "Луганський 

пивоварний завод", 00383975, 

Генеральний директор 

25.04.2019, до 

08.09.2022 

Опис: 
Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Стаж роботи на посадi Генерального директора - 19 рокiв.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор. Посадова особа не займає посад на будь-

яких iнших пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi в звiтному перiодi - 668 012,35 грн. В натуральнiй формi винагорода не 

виплачувалась. 

2 

Головний бухгалтер Заславець Алла Захарiвна 1965 Вища 33 

ТОВ " Харчовi технологiї", 

30336576, головний 

бухгалтер. 

31.10.2008, 

безстроково 

Опис: 
Загальний стаж роботи - 33 роки. Стаж роботи на посадi головного бухгалтера - 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах. Розмiр виплаченої винагороди посадовiй особi в звiтному роцi - 275 369, 40 грн. В натуральнiй формi винагорода не виплачувалась. 

3 

Голова Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Хасанов Магомет 

Абдулмаджитович 
1967 Вища 31 

ВАТ "Ставропольський 

пивоварний завод", ОГРН № 

1022601937291, Перший 

заступник генерального 

директора.  

ТОВ "Емпорiум-П" 

(35952242), директор. 

25.04.2019, на 

3 (три) роки 

Опис: 
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Стаж роботи на посадi Голови Наглядової ради - 8 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор, Голова Наглядової ради. Посадова особа обiймає 

посаду Генерального директора ВАТ "Ставропольський пивоварний завод", (ОГРН № 1022601937291) Росiя, м. Ставрополь, вул. Спартака, 19 та 

посадуд директора ТОВ "Емпорiум-П" (35952242), 36008, м. Полтава, вул. Європейська, 160. Як Головi Наглядової ради посадовiй особi не 

виплачувалась винагорода (в тому числi в натуральнiй формi) в звiтному перiодi. 

4 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Байрамуков Мухтар 

Iссалiєвич 
1958 Вища 31 

ПрАТ "Фiрма "Полтавпиво", 

05518768, помiчник 

Генерального директора по 

25.04.2019, на 

3 (три) роки 



технiчному розвитку та 

загальним питанням 

Опис: 
Загальний стаж роботи - 31 рiк. Стаж роботи на посадi члена Наглядової ради - 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: помiчник Генерального директора по технiчному розвитку та загальним 

питанням, член Наглядової ради. Посадова особа обiймає посаду помiчника генерального директора по технiчному розвитку та загальним 

питанням в Товариствi. Iнших посад не обiймає. Як Члену Наглядової ради посадовiй особi не виплачувалась винагорода (в тому числi в 

натуральнiй формi) в звiтному перiодi. 

5 

Член Наглядової ради 

(представник 

акцiонера) 

Подворчан Юлiя 

Володимирiвна 
1987 Вища 10 

ПрАТ "Фiрма "Полтавпиво", 

05518768, провiдний 

юрисконсульт 

25.04.2019, на 

3 (три) роки 

Опис: 
Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Стаж роботи на посадi члена Наглядової ради - 1 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

посадова особа не має. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: провiдний юрисконсульт, член Наглядової ради. Посадова особа обiймає 

посаду провiдного юрисконсульта Товариства. Посадова особа не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Як Члену Наглядової ради 

посадовiй особi не виплачувалась винагорода (в тому числi в натуральнiй формi) в звiтному перiодi. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Генеральний директор Лаврiченко Василь Микитович 30 325 0,157435 30 325 0 

Головний бухгалтер Заславець Алла Захарiвна 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради Хасанов Магомет Абдулмаджитович 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Байрамуков Мухтар Iссалiєвич 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Подворчан Юлiя Володимирiвна 0 0 0 0 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Перспективами подальшого розвитку Товариства є:  

- виконання плану реалiзацiї продукцiї; 

- пiдтримка стабiльностi якостi продукцiї; 

- утримання ринку i каналiв збуту; 

- розвиток представленостi в нацiональних i регiональних торгових мережах.  

- пiдтримка якiсної дистрибуцiї; 

- фокусування на стратегiчних каналах збуту; 

- виконання показникiв фiнансового плану ПрАТ "Фiрма"Полтавпиво"; 

- досягнення позитивних фiнансових результатiв; 

- ребрендинг б/анапоїв для збiльшення обсягiв продажiв. 

Перспективнi плани розвитку охоплюють питання оновлення сегментiв пива, укрiплення 

маркетингової полiтики та змiни у цiновому сегментi.  

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Товариство створено на базi Полтавського пивзаводу, який збудовано у 1965 роцi. На сьогоднi 

Товариство випускає 4 види продукцiї: пиво, квас, сидр та безалкогольнi напої. За час, що минув 

(з моменту створення першого полтавського пива до сьогоднi) Товариство накопичило чимало 

досвiду i нагород, якi стали гарантiєю якостi. Продукцiя Товариства користується популярнiстю 

не тiльки в Українi, а й за кордоном. 

Змiн господарської дiяльностi, що дають змогу Товариству пiдвищувати результативнiсть своєї 

дiяльностi шляхом ефективного використання усiх наявних ресурсiв, у звiтному перiодi не було. 

 

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

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

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

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

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя про завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому 

числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої 

використовуються операцiї хеджування, не надається, тому що Товариство не укладало 

деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку 

активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Товариства. 

 

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

ризику грошових потоків 
Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. 

Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 

Товариства пов'язаних iз цим збиткiв. 

Основнi статтi, у зв'язку з якими у ПрАТ "Фiрма "Полтавпиво" виникає кредитний ризик - це 

дебiторська заборгованiсть. З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на 

рiвень розрахункiв у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем 

розрахункiв покупцiв за продукцiю та наданi роботи, послуги.  



Керiвництво Товариства вважає, що вплив кредитного ризику належним чином врахований при 

нарахуваннi резервiв.  

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. На доходи та витрати 

Товариства впливають змiни ринкових цiн. 

        На Товариство майже не впливає ризик лiквiдностi, бо воно майже не має простроченої 

заборгованостi покупцiв. Товариство лiквiдне i платоспроможне. 

Товариство не укладало деривативiв та не вчиняло правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, 

якi впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат 

Товариства. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства кодекс корпоративного управлiння не 

затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким 

керується емiтент, не наводиться. 

 

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

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не застосовує кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

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

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

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

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

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

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння не зазначається, 

оскiльки Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння та не користується 

кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2020 

Кворум зборів 97,76869 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

2. Звiт Генерального директора Товариства про результати фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту. 

3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за 



наслiдками розгляду звiту. 

4. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) Товариства за 2019 

рiк. 

5. Затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк. 

6. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинiв. 

Перелiк осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати на строк до завершення 

загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Безсмертної 

А.О., членiв лiчильної комiсiї Шолудько А.М., Петрика Є.О. 

З 2-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Генерального 

директора Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2019 рiк. 

З 3-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової ради 

Товариства за 2019 рiк. 

З 4-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити рiчний звiт (рiчну 

фiнансову звiтнiсть) Товариства за 2019 рiк. 

З 5-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: прибуток, отриманий Товариством 

у 2019 роцi, в розмiрi 29 718 тис. грн. розподiлити наступним чином: 

1) частину прибутку в розмiрi 1 485,9 тис.грн. направити до резервного капiталу; 

2) решту прибутку в розмiрi 28 232,1  тис.грн. залишити нерозподiленим. 

З 6-го питання порядку денного ВИРIШИЛИ: попередньо надати згоду на 

вчинення протягом одного року з дня прийняття цього рiшення Товариством 

значних правочинiв щодо поставок преформ з полiетилентерефталату (ПЕТФ), 

кришок полiетиленових для закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для 

перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, жерстяних та алюмiнiєвих банок,  

ячменю та ячмiнного солоду  та будь-яких iнших правочинiв для забезпечення 

господарської дiяльностi Товариства граничною сукупною вартiстю 190 млн. грн. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

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

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

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

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

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  



Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Позачерговi збори у звiтному роцi не проводились. 

 

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

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

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

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

Позачерговi збори у 

звiтному роцi не 

проводились. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори акцiонерiв були 

проведенi 23.04.2020 р. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв не 

скликалися. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 



Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Хасанов 

Магомет 

Абдулмаджитов

ич - Голова 

Наглядової ради 

 X Як Голова Наглядової ради, Хасанов М.А. 

зобовязаний: 

-рганiзовувати роботу Наглядової ради, 

скликати засiдання Наглядової ради, 

забезпечувати пiдготовку документiв, 

необхiдних для проведення засiдання 

Наглядової ради, органiзовувати ведення 

протоколiв засiдань Наглядової ради; 

-виконувати iншi обов'язки, якi 

покладаються на нього Статутом, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

положеннями Товариства. 

 

Байрамуков 

Мухтар 

Iссалiєвич - член 

Наглядової ради 

 X Функцiональнi обов'язки Байрамукова М.I., 

як члена Наглядової ради в складi 

Наглядової ради: 

-дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати свої 

повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно 

i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

-виконувати свої обов'язки особисто. Голова 

та члени Наглядової ради не мають права 

доручати виконання своїх обов'язкiв iншим 

особам, крiм випадкiв передбачених чинним 

законодавством, України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

положеннями Товариства; 

-брати участь у засiданнях Наглядової ради, 

за дорученням Голови Наглядової ради брати 

участь у пiдготовцi документiв, необхiдних 

для проведення засiдання Наглядової ради; 

-виконувати обов'язки згiдно з розподiлом 

обов'язкiв серед членiв Наглядової ради, 

який затверджується Головою Наглядової 

ради. За дорученням Наглядової ради або 

Голови Наглядової ради, виконувати 

обов'язки iншого члена Наглядової ради у 

випадку його вiдсутностi, а також 

виконувати iншi обов'язки, якi покладаються 

на Голову та/або члена Наглядової ради 

Положенням проНаглядову раду та 

дорученнями Голови Наглядової ради; 

-виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; 



-виконувати рiшення Наглядової ради; 

-дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй Голови або члена Наглядової ради, 

особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

-завчасно готуватися до засiдання 

Наглядової ради, зокрема, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

-виконувати iншi обов'язки передбаченi 

Статутом, Положенням про Наглядову раду 

та iншими положеннями Товариства. 

Подворчан Юлiя 

Володимирiвна - 

член Наглядової 

ради 

 X Функцiональнi обов'язки Подворчан Ю.В., як 

члена Наглядової ради в складi Наглядової 

ради: 

-дiяти в iнтересах Товариства добросовiсно, 

розумно та не перевищувати свої 

повноваження. Обов'язок дiяти добросовiсно 

i розумно означає необхiднiсть проявляти 

сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй 

посадi за подiбних обставин; 

-виконувати свої обов'язки особисто. Голова 

та члени Наглядової ради не мають права 

доручати виконання своїх обов'язкiв iншим 

особам, крiм випадкiв передбачених чинним 

законодавством, України, Статутом, 

Положенням про Наглядову раду та iншими 

положеннями Товариства; 

-брати участь у засiданнях Наглядової ради, 

за дорученням Голови Наглядової ради брати 

участь у пiдготовцi документiв, необхiдних 

для проведення засiдання Наглядової ради; 

-виконувати обов'язки згiдно з розподiлом 

обов'язкiв серед членiв Наглядової ради, 

який затверджується Головою Наглядової 

ради. За дорученням Наглядової ради або 

Голови Наглядової ради, виконувати 

обов'язки iншого члена Наглядової ради у 

випадку його вiдсутностi, а також 

виконувати iншi обов'язки, якi покладаються 

на Голову та/або члена Наглядової ради 

Положенням проНаглядову раду та 



дорученнями Голови Наглядової ради; 

-виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства; 

-виконувати рiшення Наглядової ради; 

-дотримуватися всiх встановлених у 

Товариствi правил, пов'язаних iз режимом 

обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з 

обмеженим доступом. Не розголошувати 

конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, 

яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

функцiй Голови або члена Наглядової ради, 

особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; 

-завчасно готуватися до засiдання 

Наглядової ради, зокрема, знайомитися з 

пiдготовленими до засiдання матерiалами, 

збирати та аналiзувати додаткову 

iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати 

консультацiї фахiвцiв тощо; 

-виконувати iншi обов'язки передбаченi 

Статутом, Положенням про Наглядову раду 

та iншими положеннями Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В звiтному роцi було проведено 48 засiдань Наглядової ради.  

Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення 

щодо: обрання аудитора (аудиторської компанiї) для проведення 

аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк, пiдписання 

договору з ним та умови, розмiр оплати; органiзацiї та  

проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв (про дату, час та 

мiсце їх проведення, а також мiсце та час проведення реєстрацiї 

акцiонерiв (їх представникiв) для участi у рiчних загальних 

зборах; визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi 

мають бути повiдомленi про проведення рiчних загальних зборiв; 

визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають право 

на участь у рiчних загальних зборах акцiонерiв; затвердження 

проекту порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв; 

затвердження повiдомлення про проведення рiчних загальних 

зборiв акцiонерiв; визначення способу персонального 

повiдомлення акцiонерiв про проведення рiчних загальних 

зборiв; призначення реєстрацiйної комiсiї рiчних загальних 

зборiв; обрання голови та секретаря рiчних загальних зборiв; 

щодо затвердження порядку денного рiчних загальних зборiв та 

затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

рiчних загальних зборах); надання дозволу Генеральному 

директору Товариства на укладання та пiдписання контракту з 

фiрмою "VBW AssetTradeWeihenstephanGmbH" /Нiмеччина/ на 

покупку б/у однiєї установки для рекуперацiї CO2; затвердження 

Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2019 

рiк; надання дозволу Генеральному директору Товариства на 

укладання та пiдписання договору поставки з Товариством з 



обмеженою вiдповiдальнiстю "Кен-Пак Яворiв"; надання дозволу 

Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання 

договору поставки хмелю, ячмiнного солоду, цукру, ячменю, 

ячменю пивоварного; надання дозволу Генеральному директору 

Товариства на укладання та пiдписання контракту з ЗАТ 

"HERMIS" /Литва/; надання дозволу Генеральному директору 

Товариства на укладання та пiдписання договору поставки з ТОВ 

"Кен-Пак (Україна)"; надання дозволу Генеральному директору 

Товариства на укладання та пiдписання контракту з фiрмою 

"VBW AssetTradeWeihenstephanGmbH"/Нiмеччина/ на покупку 

б/у лiнiї розливу для кег; надання дозволу Генеральному 

директору Товариства на вiдкриття поточного рахунку в 

Публiчному акцiонерному товариствi акцiонерний банк 

"Укргазбанк"; надання дозволу Генеральному директору 

Товариства на укладання та пiдписання контракту з фiрмою 

"VBW AssetTradeWeihenstephanGmbH" /Нiмеччина/ на покупку 

флеш-пастеризатора, контейнера (упаковка для пастеризатора) i 

наповнювача для одноразових кег; надання дозволу 

Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання 

договору поставки гофропрокладки ФОП Кирпань В.Д.; надання 

дозволу Генеральному директору Товариства на укладання та 

пiдписання додаткової угоди до Договору поставки скляної 

пляшки ПрАТ "ВетропакГостомелскiй Склозавод"; надання 

дозволу Генеральному директору Товариства на укладання та 

пiдписання договору на переробку давальницької сировини з 

ТОВ "МАЛТЮРОП ЮКРЕЙН"; надання дозволу Генеральному 

директору Товариства на списання нематерiального активу та 

основних засобiв; надання дозволу Генеральному директору 

Товариства на укладання та пiдписання договору з ПрАТ 

"Харкiвський комбiкормовий завод" на зберiгання зернових; 

надання дозволу Генеральному директору Товариства на 

укладання та пiдписання додаткової угоди до договору позики з 

ВАТ "Ставропольський пивоварний завод"; надання дозволу 

Генеральному директору Товариства на укладання та пiдписання 

договору поставки з ТОВ "Еколан Iнгредiєнт",  ТОВ "Торгово-

маркетингове агентство "Трiстан", ПП "Днiпрохiмтех", ТОВ 

"Крохмалепродукти України", ТОВ "ТЕМРО", ТОВ "Компанiя 

АКСIОМА", ТОВ "АКСIОМА ЮА", ТОВ "ЮБС-ХОЛОД", ТОВ 

"ЕМСIТI КОМПАНI", ПрАТ "Київський картонно-паперовий 

комбiнат", ВКФ "Нiка Пласт", ТОВ "Еногруп",   ТОВ "ДОНАУ 

ЛАБ УКРАIНА", ТОВ "АСКОЛЬД - КОНТИНЕТ", ТОВ 

"ХIМТОРГСЕРВIС", ТОВ "Радка-Украiна", ТОВ "ЮОН", ТОВ 

"Укрпромхiм", ТОВ "ТАНДЕМ-ПАЛЕТ", ТОВ "ГРАНД-

ФЛЕКС", ПП "Українське пiдприємство "Аверс плюс", ТОВ 

"Кен-Пак "Украiна", ПП "Есаром-Харкiв". 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  



З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
В складi Наглядової ради комiтети 

не створювались. 
 

 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, 

загальний опис прийнятих на них рішень 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів 

зазначається інформація щодо їх компетентності та 

ефективності 

В складi Наглядової ради комiтети 

не створювались. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Iнформацiя про дiяльнiсть Наглядової ради та оцiнки її роботи не 

надається, тому що ця iнформацiя для приватних акцiонерних 

товариств не обов'язкова для розкриття. 

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги X  

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

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

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  



Інше (запишіть) Дiючий склад Наглядової ради працює на безоплатнiй основi. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Одноосiбний виконавчий 

орган - Генеральний 

директор - Лаврiченко 

Василь Микитович 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом 

Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю. 

Генеральний директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам 

акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. 

Генеральний директор має право призначати на строк до 35 днiв 

особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора 

Товариства. 

Особа, що виконує обов'язки Генерального директора має усi 

права та обов'язки Генерального директора, передбаченi 

Статутом та чинним законодавством України; 

Генеральний директор Товариства обирається та повноваження 

його припиняються Загальними зборами акцiонерiв. 

Генеральний директор Товариства вправi без довiреностi дiяти 

вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, 

органiзацiями, державними i громадськими органами й 

органiзацiями, iншими юридичними особами та громадянами на 

територiї Українi та за її межами, в тому числi представляти його 

iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати 

накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 

працiвниками Товариства.  

Генеральний директор зобов'язаний регулярно iнформувати 

Наглядову раду про стан справ у Товариствi, про хiд виконання 

планiв, рiшень та угод, а також, у разi необхiдностi, з iнших 

питань. 

Генеральний директор вирiшує всi питання дiяльностi 

Товариства, крiм тих, вирiшення яких вiдноситься до компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства, 

зокрема, Генеральний директор:  

-наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; 

- заохочує працiвникiв Товариства;  

-накладає стягнення на працiвникiв Товариства; 

-органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi 

пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, 

затверджує штатний розклад Товариства; 

- призначає виконуючого обов'язки Генерального директора на 

строк до 35-ти днiв.  

- самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти 

управлiння; 

- пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з 

поточною дiяльнiстю Товариства; 

- самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) угод 

(контрактiв), за винятком тих, на пiдписання (укладання) яких 

вiдповiдно до цього Статуту потрiбно одержати обов'язковий 

дозвiл або згоду Наглядової ради або Загальних зборiв 



Товариства;  

- видає довiреностi; 

- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку в Товариствi; 

- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх 

зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; 

- органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi 

плани (бюджети) Товариства; 

- звiтує перед Наглядовою радою Товариства та перед 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства в строки та у формi, 

затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; 

- визначає склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної 

iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю 

Товариства та надає на затвердження Наглядовiй радi 

Товариства; 

- затверджує iнструкцiї, положення та звiти про роботу 

структурних пiдроздiлiв Товариства; 

- органiзовує роботу щодо скликання i проведення Загальних 

зборiв акцiонерiв Товариства; 

- призначає та вiдкликає керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв Товариства; 

- визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, 

фiлiй, представництв Товариства; 

- приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв 

Товариства. 

- приймає рiшення про щорiчне списання: 

-товарно-матерiальних цiнностей Товариства, використання яких 

у господарськiй дiяльностi Товариства визнано неможливим, на 

суму до 5 000,00 грн. за рiк; 

-безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму не вище 5 

000,00 грн. за рiк; 

- приймає рiшення про вiдчуження, списання (у разi 

непридатностi до експлуатацiї) малоцiнних необоротних активiв, 

визнаних такими згiдно з облiковою полiтикою Товариства, на 

суму не вище 5 000,00 грн. (за первiсною вартiстю) за рiк. За 

пiдсумками кожного кварталу подає звiт Наглядовiй радi про 

наявнiсть та результат зазначених операцiй. 

Перелiк питань, що вiдносяться до компетенцiї Генерального 

директора Товариства, може бути доповнено Загальними зборами 

або Наглядовою радою. 

Генеральний директор самостiйно приймає рiшення в межах його 

компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших 

актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв та вчинення 

iнших правочинiв та дiй вiд iменi Товариства 

Правочини, якi потребують попереднього одержання дозволу або 

згоди Наглядової ради Товариства або Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства, Генеральний директор вчиняє лише пiсля 

одержання такого дозволу в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України, Статутом та внутрiшнiми документами 

Товариства. 



Генеральний директор Товариства несе персональну 

вiдповiдальнiсть за результати дiяльностi Товариства, за 

виконання покладених на Товариство завдань та прийнятi 

рiшення. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Iнформацiя про виконавчий орган (данi про склад колегiального 

виконавчого органу (за наявностi) емiтента, про проведенi 

засiдання i порядок прийняття рiшення та загальний опис 

прийнятих на них рiшень) не надається, тому що у Товариства 

створено одноосiбний виконавчий орган. 

 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Оцiнка роботи виконавчого органу не проводилась. 

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю 

та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi 

внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, 

як: 

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис); 

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, 

перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне 

опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в процесi 

управлiння Товариством. 

Товариство вiдстежує i управляє фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi її дiяльностi. 

Цими ризиками є кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.  

Основнi фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованiсть. Основною 

метою даних фiнансових зобов'язань є фiнансування операцiй Товариства для пiдтримки її 

дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiє Товариство, є дебiторська заборгованiсть i 

грошовi кошти.  

Кредитний ризик  

Кредитний ризик - це ризик невиконання контрагентами договiрних зобов'язань i виникнення у 

Товариства пов'язаних iз цим збиткiв. 

Основнi статтi, у зв'язку з якими у ПрАТ "Фiрма "Полтавпиво" виникає кредитний ризик - це 

дебiторська заборгованiсть. З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на 

рiвень розрахункiв у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за рiвнем 

розрахункiв покупцiв за продукцiю та наданi роботи, послуги.  

На кожну дату балансу Товариство створює резерв кредитних збиткiв пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi, яка в звiтностi вiдображується за вирахуванням такого резерву. 



Керiвництво Товариства вважає, що вплив кредитного ризику належним чином врахований при 

нарахуваннi резервiв.  

Ринковий ризик 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок 

та валютних курсiв.  

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

Валютний ризик 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. 

Оцiнка валютних ризикiв здiйснюється на основi аналiзу чутливостi. 

Визначення порогу чутливостi керiвництво Товариства здiйснювє на основi статистичних даних 

НБУ щодо динамiки курсу гривнi до iноземних валют, на основi яких була розрахована 

iсторична волатильнiсть курсу, що визначається як стандартне вiдхилення рiчної дохiдностi вiд 

володiння iноземною валютою за перiод. 

Валютнi ризики Товариства можуть виникати у зв'язку з володiнням фiнансовими 

iнструментами, номiнованими в iноземнiй валютi, такими як дебiторська i кредиторська 

заборгованiсть, залишки коштiв на валютних рахунках. Товариство визначило, що обгрунтовано 

можливим є коливання валютного курсу на + 39,3 вiдсотка. На звiтну дату Товариство має 

активи та зобов'язання, номiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної, тому iснує вплив 

цього ризику на дiяльнiсть Товариства.  

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме 

як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.  

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо 

iнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво 

Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально 

припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв монiторинг вiдсоткових ризикiв 

здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових 

фiнансових iнструментiв.  

Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовує iсторичну 

волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за 

оприлюдненою iнформацiєю НБУ. 

Товариство визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на +4 процентних 

пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, 

зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни 

вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства. 

Керiвництво Товариства вважає, що вплив процентного ризику на вартiсть чистих активiв 

Товариства є несуттєвим, тому що Товариство немає боргових зобов'язань з плаваючою 

процентною ставкою. В перiод з 01.01.2019 по 31.12.2019 у Товариства вiдсутнi активи, якi 

наражаються на вiдсотковi ризики. На звiтну дату Товариство не має кредитiв i довгострокових 

позик. 

Ризик лiквiдностi  



Ризик лiквiдностi виникає при нездатностi Товариства забезпечити своєчасне виконання своїх 

грошових зобов'язань, який визначається збалансованiстю мiж строками i сумами погашення 

розмiщених активiв та строками i сумами виконання зобов'язань Товариства, а також строками 

та сумами iнших джерел i напрямiв використання коштiв. 

З метою обмеження зазначеного ризику Товариство забезпечує доступнiсть рiзноманiтних 

джерел фiнансування. Товариство також здiйснює управлiння активами iз врахуванням 

лiквiдностi, а також проводить постiйний монiторинг очiкуваних грошових потокiв та 

лiквiдностi. 

Управлiння лiквiднiстю Товариства здiйснюється через проведення аналiзу розривiв активiв та 

пасивiв за строками погашення; пiдтримання рiвня лiквiдних активiв, необхiдного для 

врегулювання зобов'язань при настаннi строку їх погашення; забезпечення доступу до 

рiзноманiтних джерел фiнансування; створення планiв на випадок виникнення проблем з 

фiнансуванням та здiйснення контролю за вiдповiднiстю балансових коефiцiєнтiв лiквiдностi 

оптимальним. 

Для управлiння ризиком лiквiдностi Товариство контролює очiкуванi строки погашення 

фiнансових зобов'язань. Бiльшiсть видаткiв Товариства є змiнними i залежать вiд обсягу 

реалiзацiї. 

  

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 відбувалися 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так 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 так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до ні так ні ні 



майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

Інше (запишіть) Iншi Положення в Товариствi вiдсутнi. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 



Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні ні ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

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

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) В Товариствi "Ревiзiйна комiсiя" як орган припинила свою дiяльнiсть. 

 

 

 

 



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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВ"Емпорiум-П" 35952242 96,530859 

 

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

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

19 261 803 243 098 Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України", акцiї акцiонерiв, якi не 

уклали договiр з депозитарною 

установою, не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi на загальних зборах 

акцiонерiв Товариства (згiдно з 

Реєстром власникiв iменних цiнних 

паперiв, складеного станом на 

31.12.2020 р.). 

12.10.2014 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства є  колегiальним органом управлiння Товариства, який здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, 

здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального 

директора Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, 

Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Членом Наглядової ради акцiонерного товариства може бути лише фiзична особа. До складу 



наглядової ради обираються акцiонери, особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - 

представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. 

Членом Наглядової ради не може бути особа: 

-з обмеженою дiєздатнiстю; 

-службову або iншу дiяльнiсть якої визнано чинним законодавством України несумiсною з 

перебуванням на посадi члена Наглядової ради; 

-позбавлена за рiшенням суду права перебувати на посадi члена Наглядової ради на перiод дiї 

такої заборони; 

-та, що перебуває на посадi Генерального директора Товариства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради становить три особи. Члени Наглядової ради обираються 

загальними зборами акцiонерiв. Право висувати кандидатiв для обрання до складу Наглядової 

ради мають акцiонери Товариства. Кiлькiсть кандидатiв, запропонованих одним акцiонером, не 

може перевищувати кiлькiсний склад Наглядової ради. Пропозицiя акцiонера про висування 

кандидатiв для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо або надсилається 

листом на адресу Товариства або акцiонеру(ам), який скликає загальнi збори акцiонерiв, не 

пiзнiше як за 7 днiв до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв.  

Рiшення про включення або вiдмову вiд включення кандидата до списку кандидатур для 

голосування на виборах до складу Наглядової ради Товариства приймається Наглядовою радою 

Товариства або акцiонером(ами), який скликає загальнi збори акцiонерiв, не пiзнiше як за 4 днi 

до дати проведення загальних зборiв акцiонерiв. Рiшення про вiдмову вiд включення кандидата 

до списку кандидатур для голосування для обрання до складу Наглядової ради Товариства може 

бути прийняте тiльки у разi:  

1) недотримання акцiонерами строку, встановленого частиною Положенням про Наглядову 

раду; 

2) неподання даних, передбачених Положенням про Наглядову раду;  

3) якщо особа, яка висувається для обрання до складу Наглядової ради, не вiдповiдає вимогам, 

встановленим Положенням про Наглядову раду; 

4) в iнших випадках, встановлених Статутом Товариства. 

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради Товариства, має право у будь-

який час зняти свою кандидатуру, письмово повiдомивши про це Товариство або акцiонера(iв), 

який скликає загальнi збори акцiонерiв.  

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування 

акцiонерiв, якi беруть участь у загальних зборах акцiонерiв. 

Обраними вважаються тi кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв 

порiвняно з iншими кандидатами.  

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою 

виключно за умови обрання її повного кiлькiсного складу шляхом кумулятивного голосування.  

Пiсля обрання з членами Наглядової ради укладається цивiльно-правовий або трудовий договiр, 

у якому передбачаються права, обов'язки, вiдповiдальнiсть сторiн, умови та порядок оплати 

працi, тощо.  

Вiд iменi Товариства договiр з членами Наглядової ради пiдписує уповноважена особа, яка 

визначена загальними зборами акцiонерiв, протягом 10 днiв з дати їх обрання на умовах, 

визначених загальними зборами акцiонерiв Товариства. 

Повноваження члена наглядової ради дiйснi з моменту його обрання загальними зборами 

акцiонерiв, якщо iнше не встановлено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв.  

Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi.  

Члени Наглядової ради вправi дiяти вiд iменi Товариства в межах своїх посадових обов'язкiв або 

в силу спецiальних повноважень, обумовлених Статутом Товариства, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв та/або Наглядової ради. 

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається з числа її членiв на 



засiданнi (з числа членiв Наглядової ради фiзичних осiб, та/або представникiв членiв Наглядової 

ради - акцiонерiв - юридичних осiб). 

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.  

Секретарем Наглядової ради є Корпоративний секретар Товариства. У випадку вiдсутностi в 

Товариствi Корпоративного секретаря, Наглядова рада призначає секретаря Наглядової ради. 

Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля 

закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв з будь-

яких причин не прийнято рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв 

Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття загальними зборами акцiонерiв 

вiдповiдного рiшення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. 

Загальнi збори акцiонерiв можуть в будь-який момент достроково припинити повноваження 

всього складу Наглядової ради. 

Без рiшення загальних зборiв акцiонерiв повноваження члена Наглядової ради припиняються у 

випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. 

Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент 

замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству 

письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити 

iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового 

представника акцiонера в обсязi, передбаченому Положенням про Наглядову раду. У випадку, 

якщо член Наглядової ради є представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну 

члена Наглядової ради - представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, 

представником яких член Наглядової ради є. 

 

Одноосiбним виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною 

дiяльнiстю, є Генеральний директор, який пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй 

радi. Генеральний директор Товариства обирається та повноваження його припиняються 

Загальними зборами акцiонерiв. Генеральний директор має право призначати на строк до 35 днiв 

особу, що буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства. 

 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається 

згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Наглядова рада Товариства є колегiальним органом управлiння Товариства, який здiйснює 

захист прав акцiонерiв Товариства у перiод мiж проведенням Загальних зборiв акцiонерiв, 

здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть Генерального 

директора Товариства в межах повноважень, визначених чинним законодавством України, 

Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства. 

Голова Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має 

право: 

-Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в 

установах та органiзацiях будь-якої форми власностi. 

-Вiд iменi Наглядової ради вносити питання на розгляд Загальними зборами акцiонерiв, 

Генеральним директором. 

Запрошувати на засiдання Наглядової ради осiб, право яких на участь у таких засiданнях 

встановлено чинним законодавством України, Статутом Товариства та його внутрiшнiми 

положеннями. 

-Вiд iменi Наглядової ради звертатись до органiв Товариства з приводу надання ними iнформацiї 

та документiв про дiяльнiсть Товариства в межах їх компетенцiї. 



-Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

-Член Наглядової ради в межах своєї компетенцiї та у випадках, передбачених Статутом та 

внутрiшнiми положеннями Товариства на пiдставi вiдповiдного рiшення Наглядової ради, має 

право: 

-Дiяти вiд iменi Наглядової ради Товариства, представляти її iнтереси у всiх пiдприємствах, в 

установах та органiзацiях будь-якої форми власностi. 

-Вирiшувати iншi питання в межах своєї компетенцiї, а також за дорученням Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства, має право без рiшення Наглядової ради: 

-Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах 

акцiонерiв, при прийняттi рiшень Генеральним директором. 

-Скликати черговi та позачерговi засiдання Наглядової ради. 

-Розподiляти обов'язки серед членiв Наглядової ради, приймати рiшення щодо тимчасового 

виконання обов'язкiв члена Наглядової ради, у випадку його вiдсутностi, iншим членом 

Наглядової ради. 

-Видавати доручення членам Наглядової ради в межах їх компетенцiї. 

-Вносити питання на розгляд Наглядової ради.  

-Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової 

ради. 

-Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради. 

Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.7 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього 

схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. 

Член Наглядової ради в межах, передбачених Статутом та внутрiшнiми положеннями 

Товариства, має право без рiшення Наглядової ради: 

-Особисто або разом з iншими членами Наглядової ради брати участь у Загальних зборах 

акцiонерiв, при прийняттi рiшень Генеральним директором. 

-Звертатися до Голови Наглядової ради щодо скликання позачергового засiдання Наглядової 

ради. 

-Вносити питання на розгляд Наглядової ради. 

-Брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiданнi Наглядової 

ради. 

-Надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради.  

-Вчиняти дiї, передбаченi п. 4.8 Положення про Наглядову раду, за умови їх попереднього 

схвалення Наглядовою радою в межах, встановлених у вiдповiдному рiшеннi Наглядової ради. 

 

Генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства. Генеральний 

директор Товариства пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує 

виконання їх рiшень. Генеральний директор має право призначати на строк до 35 днiв особу, що 

буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства. Генеральний директор 

Товариства вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства у вiдносинах з пiдприємствами, 

органiзацiями, державними i громадськими органами й органiзацiями, iншими юридичними 

особами та громадянами на територiї Українi та за її межами, в тому числi представляти його 

iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, 

обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. Генеральний директор самостiйно 

приймає рiшення в межах його компетенцiї шляхом видання наказiв, розпоряджень та iнших 

актiв або шляхом укладення (пiдписання) договорiв та вчинення iнших правочинiв та дiй вiд 

iменi Товариства. 

Генеральний директор:  

наймає та звiльняє працiвникiв Товариства; заохочує працiвникiв Товариства; накладає 



стягнення на працiвникiв Товариства; органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй 

радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства, затверджує штатний розклад 

Товариства; самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння; пiдписує 

банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства; 

самостiйно приймає рiшення про пiдписання (укладання) угод (контрактiв), за винятком тих, на 

пiдписання (укладання) яких вiдповiдно до Статуту потрiбно одержати обов'язковий дозвiл або 

згоду Наглядової ради або Загальних зборiв Товариства; видає довiреностi; приймає рiшення 

щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi; приймає рiшення щодо 

виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами i третiми особами; органiзує 

розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi плани (бюджети) Товариства; звiтує перед 

Наглядовою радою Товариства та перед Загальними зборами акцiонерiв Товариства в строки та 

у формi, затвердженим вiдповiдними рiшеннями Наглядової ради; визначає склад, обсяг та 

порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю 

Товариства та надає на затвердження Наглядовiй радi Товариства; затверджує iнструкцiї, 

положення та звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Товариства; органiзовує роботу щодо 

скликання i проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; призначає та вiдкликає 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; визначає умови оплати працi 

керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв Товариства; приймає рiшення про 

притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, 

представництв Товариства; приймає рiшення про щорiчне списання: 

-товарно-матерiальних цiнностей Товариства, використання яких у господарськiй дiяльностi 

Товариства визнано неможливим, на суму до 5 000,00 грн. за рiк; 

-безнадiйної дебiторської заборгованостi на суму не вище 5 000,00 грн. за рiк; 

приймає рiшення про вiдчуження, списання (у разi непридатностi до експлуатацiї) малоцiнних 

необоротних активiв, визнаних такими згiдно з облiковою полiтикою Товариства, на суму не 

вище 5 000,00 грн. (за первiсною вартiстю) за рiк. За пiдсумками кожного кварталу подає звiт 

Наглядовiй радi про наявнiсть та результат зазначених операцiй. 

 

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

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

цього пункту 
Товариство подає до НКЦПФР рiчну Регулярну iнформацiю про емiтента у вiдповiдностi до 

вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 

3480-IV (iз змiнами). Рiчний звiт керiвництва включається до рiчної iнформацiї про емiтента 

згiдно статтi 40-1 цього Закону, в тому числi Звiт про корпоративне управлiння, який повинен 

мiстити: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 

пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин 

кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. 

Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує причини 

таких дiй; 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих 

на зборах рiшень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 



емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень; 

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; 

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

9) повноваження посадових осiб емiтента. 

При перевiрцi проекту Регулярної iнформацiї емiтента ПрАТ "ФIРМА "ПОЛТАВПИВО", 

отриманого до дати цього Звiту аудитора, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 статтi 40-1 

Закону вiд 23.02.2006 року № 3480-IV, аудитором встановлено, що в ПрАТ "ФIРМА 

"ПОЛТАВПИВО" вiдсутнiй власний кодекс корпоративного управлiння, Принципи 

корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством  в своїй дiяльностi, визначенi 

чинним законодавством України та Статутом. Вiдповiдну iнформацiю про практику 

корпоративного управлiння Товариство розкриває у складi Рiчної регулярної iнформацiї, а саме:  

iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень, персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (дирекцiї), 

iнформацiю про проведенi засiдання наглядової ради та загальний опис прийнятих на них 

рiшень. 

Комiтети Наглядовою радою Товариства в 2020 роцi не створювалися. 

На нашу думку, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "ФIРМА 

"ПОЛТАВПИВО" а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i 

управлiння ризиками;  перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета 

акцiй; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та їх повноваження, вiдображена в 

усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 Закону 

України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

(Дана iнформацiя (Звiт щодо вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 № 3480-IV)  є частиною Звiту незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) - ТОВ "АУДИТОРСЬКА 

ФIРМА "ЛИСЕНКО", який розкрито в п. 30 Рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв 

Товариства за 2020 рiк) . 

 

 

 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ТОВ"Емпорiум-П" 35952242 36008, Україна, 

Полтавська обл., м. 

Полтава, вул. 

Єврорпейська, 160 

18 593 584 96,530859 18 593 584 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 18 593 584 96,530859 18 593 584 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або 

клас акцій 

Кількість 

акцій (шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї простi 

iменнi 

19 261 803 3,50 ПРАВА АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА 

Акцiонери Товариства безпосередньо або в особi своїх повноважних 

представникiв мають право у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом: 

(1)брати участь в управлiннi Товариством; 

(2)розпоряджатися акцiями Товариства, що належать їм; 

(3)одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства;  

(4)користуватися переважним правом на придбання акцiй нових випускiв, 

що розмiщуються Товариством; 

(5)брати участь у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його 

частину (дивiденди); 

(6)користуватися iншими правами, передбаченими чинним законодавством 

України i Статутом. 

Акцiонери Товариства мають право укласти мiж собою договiр щодо 

реалiзацiї прав на акцiї та/або прав за акцiями. Такий договiр укладається в 

письмовiй формi у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

6.3. На Товариство не поширюються вимоги статей 65 та 65-3 Закону 

України "Про акцiонернi товариства" 

 

ОБОВ'ЯЗКИ АКЦIОНЕРIВ ТОВАРИСТВА 

Акцiонери Товариства зобов'язанi: 

(1)додержуватися Статуту Товариства, iнших внутрiшнiх нормативних 

документiв Товариства, а також виконувати рiшення Загальних зборiв та 

Наглядової ради Товариства; 

(2)не розголошувати комерцiйну таємницю i конфiденцiйну iнформацiю 

про дiяльнiсть Товариства;  

(3)виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числi тi, що 

пов'язанi з майновою участю, а також оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку 

та засобами, що передбаченi Статутом; 

(4)нести iншi обов'язки, передбаченi чинним законодавством України та 

Статутом. 

 

 

вiдсутня 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.08.2010 659/1/10 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000083802 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Документар

ні іменні 

3,5 19 261 80

3 

67 416 310,5 100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №659/1/10 видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нового 16.11.2017 р. 

Торгiвля цiнними паперами емiтента на внутрiшньому та зовнiшньому ринках не здiйснювалась. Фактiв включення/виключення цiнних паперiв 

емiтента до/з бiржового реєстру фондової бiржi в звiтному перiодi не було. Додаткової емiсiї не було.  

(Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №659/1/10, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20.07.2011 р., втратило 

чиннiсть, у зв"язку з видачею 16.11.2017 р. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку нового Свiдоцтва про реєстрацiю 

випуску акцiй. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 

статутного капіталу емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Лаврiченко Василь Микитович 30 325 0,157435 30 325 0 

Усього 30 325 0,157435 30 325 0 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

13.08.2010 659/1/10 UA4000083802 19 261 803 67 416 310,5 19 018 705 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi 

вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 71 468 179 281 2 005 1 918 73 473 181 199 

  будівлі та споруди 32 291 105 040 0 0 32 291 105 040 

  машини та обладнання 20 350 46 442 993 497 21 343 46 939 

  транспортні засоби 457 1 546 1 012 1 421 1 469 2 967 

  земельні ділянки 80 80 0 0 80 80 

  інші 18 290 26 173 0 0 18 290 26 173 

2. Невиробничого 

призначення: 
2 145 0 0 2 145 

  будівлі та споруди 2 145 0 0 2 145 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 71 470 179 426 2 005 1 918 73 475 181 344 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами), - згiдно з вимогами Податкового кодексу України. 

Мiнiмально допустимi строки корисного використання, рокiв: 

Будiвлi, споруди i передавальнi пристрої: 

-будiвлi - 20 рокiв 

-споруди - 15 рокiв 

-передавальнi пристрої - 10 рокiв. 

Машини та обладнання - 2 роки. 

Холодильне обладнання з малим строком використання - 2 роки.  

Транспортнi засоби - 5 рокiв. 

Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 2 роки. 

Зонти, шатри з малим строком використання - 2 роки. 

Iншi основнi засоби - 12 рокiв. 

Iнвентарна тара - 6 рокiв. 

Торгове обладнання - 2 роки. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець 2020 року - 210 728 тис. 

грн., сума нарахованого зносу - 31 302 тис. грн., ступiнь їх зносу - 

14,85%, ступiнь їх використання - 35,45%.  

Змiни у вартостi основних засобiв вiдбулися за рахунок переоцiнки, 

надходження та нарахованої амортизацiї.  

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 

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

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

257 301 137 114 

Статутний капітал (тис.грн) 67 416 67 416 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

67 416 67 416 

Опис Вартiсть чистих активiв розрахована за даними Балансу як рiзниця балансової вартостi 



активiв та всiх видiв зобов`язань i забезпечень, вiдображених в Балансi. Розрахунок 

проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. 

№ 485. 

Висновок Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 7 513 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 49 237 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 56 750 X X 

Опис Станом на 31.12.2020 р. довгостроковi зобов"язання та 

забезпечення Товариства складають 20 987 тис. грн. З них: 

вiдстроченi податковi зобов"язання - 20 987 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення складають 35 763 тис. 

грн., в т.ч.: 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

-довгостроковими зобов"язаннями - 7 565 тис.грн.; 

- товари, роботи, послуги - 8 099 тис. грн; 

- розрахунками з бюджетом - 7 513 тис. грн. (у т.ч.з податку на 

прибуток - 284 тис.грн.); 

- розрахунками зi страхування - 469 тис.грн.; 

- розрахунками з оплати працi - 1 859 тис.грн.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 11 тис.грн. 

Поточнi забезпечення - 7 597 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 2 650 тис. грн. 

 

 

 



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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

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

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-01 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Депозитарiй, який надає депозитарнi 

послуги з обслуговування випуску 

цiнних паперiв Товариства. Дiє на 

пiдставi Правил Центрального 

депозитарiю України, затверджених 

рiшенням Наглядової ради Публiчного 

акцiонерного товариства 

"Нацiональний депозитарiй України" 

(протокол вiд 04.09.2013 № 4) та 

зареєстрованих Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку 

(рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МIЖНАРОДНИЙ БАНК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 14282829 

Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. 

Андрiївська, буд. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №286539 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 231-70-00 

Факс (044) 231-70-00 

Вид діяльності Iншi види грошового посередництва 

Опис Надає депозитарнi послуги з 

обслуговування випуску цiнних паперiв 

Товариства. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 

"ОЦIНЮВАЧ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31316613 

Місцезнаходження 36009, Україна, Полтавська обл., м. 



Полтава, вул. Квiтуча, 8, кв. 108 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

678/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.08.2018 

Міжміський код та телефон (050) 312-49-85 

Факс (050) 312-49-85 

Вид діяльності Надання iнших iнформацiйних послуг 

Опис Послуги Товариству з оцiнки майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, м. Київ, вул. 

Антоновича,  51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 

Факс (044) 498-38-15 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi; 

Оброблення даних, розмiщення 

iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть 

Опис ДУ "АРIФРУ" надає послуги з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛИСЕНКО" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588 

Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська обл., м. 

Полтава, вул.Кучеренка, 4, кв.49 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4169 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050) 558-28-71 

Факс - 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку та аудиту 

Опис Проведення аудиторської перевiрки 



фiнансово-господарської дiяльностi 

Товариства за 2019 рiк. 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIРМА "ПОЛТАВПИВО" 
за ЄДРПОУ 05518768 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Виробництво пива за КВЕД 11.05 

Середня кількість працівників: 281 

Адреса, телефон: 36008 м. Полтава, вул. Європейська, 160, (0532) 67-88-10 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 481 2 624 

    первісна вартість 1001 2 899 3 127 

    накопичена амортизація 1002 ( 2 418 ) ( 503 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 71 470 179 426 

    первісна вартість 1011 228 916 210 728 

    знос 1012 ( 157 446 ) ( 31 302 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 7 489 

    первісна вартість 1016 34 489 

    знос 1017 ( 27 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 2 2 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 71 960 182 541 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 44 504 36 281 

Виробничі запаси 1101 30 155 22 624 

Незавершене виробництво 1102 9 009 5 730 

Готова продукція 1103 5 318 7 920 

Товари 1104 22 7 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 34 725 35 099 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 881 5 361 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 110 202 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 37 423 54 493 

Готівка 1166 3 2 

Рахунки в банках 1167 37 420 54 491 

Витрати майбутніх періодів 1170 45 61 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 595 13 

Усього за розділом II 1195 119 283 131 510 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 191 243 314 051 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 67 416 67 416 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 9 227 84 807 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 734 4 220 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 57 737 100 858 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 137 114 257 301 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 914 20 987 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 914 20 987 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 18 393 7 565 

    товари, роботи, послуги 1615 18 562 8 099 

    розрахунками з бюджетом 1620 6 205 7 513 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 650 284 

    розрахунками зі страхування 1625 248 469 

    розрахунками з оплати праці 1630 1 007 1 859 

    одержаними авансами 1635 12 11 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 0 0 

Поточні забезпечення 1660 8 387 7 597 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 401 2 650 

Усього за розділом IІІ 1695 53 215 35 763 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 191 243 314 051 

 

Керівник    Лаврiченко Василь Микитович 

 

Головний бухгалтер   Заславець Алла Захарiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIРМА "ПОЛТАВПИВО" 
за ЄДРПОУ 05518768 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 311 784 323 013 

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 ( 204 621 ) ( 221 304 ) 

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

Валовий: 
    прибуток 

2090 107 163 101 709 

    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 14 301 11 895 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 16 173 ) ( 14 732 ) 

Витрати на збут 2150 ( 47 710 ) ( 46 485 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 13 138 ) ( 12 209 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 44 443 40 178 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 1 761 ) ( 2 024 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 541 ) ( 640 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 42 141 37 514 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -10 322 -7 796 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 31 819 29 718 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 107 075 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 107 075 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 19 273 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 87 802 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 119 621 29 718 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 161 493 186 657 

Витрати на оплату праці 2505 47 064 42 801 

Відрахування на соціальні заходи 2510 10 340 9 354 

Амортизація 2515 14 281 12 641 

Інші операційні витрати 2520 45 259 40 949 

Разом 2550 278 437 292 402 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 19 261 803 19 261 803 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 19 261 803 19 261 803 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 1,651920 1,542850 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 1,651920 1,542850 

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

 

Керівник    Лаврiченко Василь Микитович 

 

Головний бухгалтер   Заславець Алла Захарiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФIРМА "ПОЛТАВПИВО" 
за ЄДРПОУ 05518768 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 460 929 473 172 

Повернення податків і зборів 3005 60 264 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 264 

Цільового фінансування 3010 846 814 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 195 402 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 4 049 4 981 

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

Надходження від операційної оренди 3040 169 165 

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 15 367 7 371 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 250 505 ) ( 273 135 ) 

Праці 3105 ( 37 788 ) ( 33 443 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 134 ) ( 9 022 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 127 643 ) ( 128 787 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 9 408 ) ( 6 444 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 33 704 ) ( 33 730 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 84 531 ) ( 88 613 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 60 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 17 838 ) ( 9 819 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 37 707 32 903 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 



    необоротних активів 3205 0 0 

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 ( 9 774 ) ( 12 368 ) 

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 -9 774 -12 368 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

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 ( 10 669 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1 585 ) ( 1 821 ) 

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 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -12 254 -1 821 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 15 679 18 714 

Залишок коштів на початок року 3405 37 423 19 035 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 391 -326 

Залишок коштів на кінець року 3415 54 493 37 423 

 

Керівник    Лаврiченко Василь Микитович 

 

Головний бухгалтер   Заславець Алла Захарiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА 

"ПОЛТАВПИВО" 
за ЄДРПОУ 05518768 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 67 416 0 9 227 2 734 57 737 0 0 137 114 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 67 416 0 9 227 2 734 57 737 0 0 137 114 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 31 819 0 0 31 819 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 87 802 0 0 0 0 0 87 802 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 87 802 0 0 0 0 0 87 802 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 1 486 -1 486 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 -2 995 -9 227 0 12 788 0 0 566 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 84 807 -9 227 1 486 43 121 0 0 120 187 

Залишок на кінець року  4300 67 416 84 807 0 4 220 100 858 0 0 257 301 

 

Керівник    Лаврiченко Василь Микитович 

 

Головний бухгалтер   Заславець Алла Захарiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності на дату та за рік,  

що закінчився 31 грудня 2020 року 

 
Заява керівництва про відповідальність за підготовку і затвердження фінансової 

звітності на дату та за рік, що закінчився 31.12.2020 року. 

1. Керівництво ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»  (далі - Товариство) несе відповідальність за 

підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище Товариства 

станом на 31 грудня 2020 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни 

в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової 

звітності (далі - МСФЗ).  

2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:  

 вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;  

 застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;  

 дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в 

примітках до фінансової звітності Товариства;  

 підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що 

Товариство продовжуватиме свою діяльність в осяжному майбутньому, за винятком випадків, 

коли таке продовження не буде правомірним;  

 облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними 

сторонами;  

 облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які 

вимагають коригування або розкриття;  

 розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, 

будуть в найближчому майбутньому;  

 достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або 

гарантії від імені керівництва.  

3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:  

 розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи 

внутрішнього контролю на Товаристві;  

 ведення  бухгалтерського  обліку відповідно до законодавства;  

 застосування заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства; 

 виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань.  

 

Від імені керівництва ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»:  

 

 

 

Генеральний директор               В.М. Лавріченко  

 

 

 

Головний бухгалтер               А.З. Заславець  
 

 

 

  

 

 

 

 



 

1. ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ 

 

1.1. Концептуальна основа фінансової звітності 

Концептуальною основою фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Фірма 

«Полтавпиво» (скорочено – ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»), (далі – Товариство в усіх відмінках) за 

період, що закінчився 31 грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в 

редакції, чинній на 31 грудня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства 

фінансів України. 

 

1.2. Загальні відомості                                                            МСБО1.138(а) та (б) 
 

1.2.1. Найменування:                                                                                             
      Повне: 

 українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Фірма «Полтавпиво»; 

російською мовою: Частное акционерное общество «Фирма «Полтавпиво»; 

англійською мовою: Private join-stock company «Firma «Poltavpivo»; 

Скорочене: 

українською мовою: ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»; 

російською мовою: ЧАО «Фирма «Полтавпиво» 

англійською мовою: PRJSC «Firma «Poltavpivo». 

1.2.2. Місцезнаходження : 36008, м. Полтава, вул. Європейська, б. 160, Україна. 

1.2.3. Код за ЄДРПОУ: 05518768 

1.2.4. Дата державної реєстрації – 20 сiчня 1992 р. запис №1 588 120 0000 000480, 

дата перереєстрації 13.10.2004 року. 

Оргструктура:  
Органiзацiйна структура Компанiї складається з виробничих дiлянок та органiв 

управлiння самостiйного пiдприємства.  

Компанiю очолює Генеральний директор, якому пiдпорядковуються:  

- Помiчник генерального директора з технiчного розвитку та загальним питанням;  

- Виробнича лабораторiя; 

- Служба виробництва Головний технолог; 

- Заступник генерального директора; 

- Канцелярiя; 

- Служба управлiння персоналом; 

- Вiддiл безпеки; 

- Начальник штабу ЦО; 

- Провiдний iнженер з охорони працi; 

- Вiддiл iнформацiйних технологiй. 

Помiчнику генерального директора з технiчного розвитку та загальним питанням 

пiдпорядковуються: 

- Енерго-механiчна служба Головний iнженер (Головний механiк (ремонтно-

механiчний цех, холодильно-компресорний цех), Головний енергетик (провiдний iнженер, 

паросиловий цех, електроцех, дiльниця АСУТП), Ремонтно-будiвельний цех); 

- Вiддiл МТЗ (склад ТМЦ); 

- Вiддiл по загальним питанням (транспортна дiльниця, складське господарство, 

господарська дiльниця, здравпункт). 

Службi виробництва Головному технологу пiдпорядковуються: 



- Начальник виробництва пива та безалкогольних напоїв; 

- Змiннi технологiї; 

- Варильний цех; 

- Бродильно-лагерний цех; 

- Цех розливу; 

- Дiльниця з виробництва безалкогольних напоїв та квасу; 

- Служба налагодження обладнання. 

Заступнику генерального директора пiдпорядковуються: 

- Директор по продажам; 

- Вiддiл маркетингу; 

- Вiддiл продаж; 

- Вiддiл логiстики; 

- Бухгалтерiя; 

- Планово-економiчний вiддiл; 

- Юридичний вiддiл. 

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має фiлiй або iнших вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв, представництв та дочірніх підприємств. 

Товариство не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.  

1.2.5. Органи управління:  
Органами управління Товариством є: 

Загальні збори акціонерів (Загальні збори) - вищий орган Товариства;  

Наглядова рада - наглядовий орган Товариства; 

Генеральний директор - виконавчий орган Товариства; 

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія. 

Термін діяльності товариства необмежений. За організаційно-правовою формою Товариство є 

акціонерним товариством, за типом – приватним. 

 

1.3. Опис діяльності ( мета, предмет, види) 

Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Полтавпиво" є юридичною особою, створеною 

вiдповiдно до законодавства. У 1993 роцi фондом комунального майна була дозволена 

приватизацiя державного майна орендного Полтавського пивзаводу. Наказом Товариства 

комунального майна областi в 1993р. були затвердженi план приватизацiї та акт оцiнки вартостi 

майна Орендного пiдприємства. Органiзацiя орендарiв Полтавського пивзаводу придбала 

державне майно цiлiсного майнового комплексу Полтавського орендного пивзаводу. Вiдповiдно 

до акту передачi державного майна вищевказане майно було передано органiзацiї орендарiв 

Полтавського пивзаводу. Розпорядженням мiськвиконкому орендне пiдприємство Полтавський 

пивзавод перереєстроване в Колективну виробничо-торговельну фiрму "Полтавпиво". 

Розпорядженням мiськвиконкому в 1995 р. перереєстроване в закрите акцiонерне товариство 

«Фiрма «Полтавпиво», яке стало правонаступником Колективної виробничо-торговельної фiрми 

"Полтавпиво". У 2011 роцi у зв'язку з приведенням дiяльностi пiдприємства у вiдповiднiсть до 

Закону України "Про акцiонернi товариства" на загальних зборах акцiонерiв прийнято Рiшення 

про змiну найменування Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Фiрма" Полтавпиво". 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 20 квiтня 2017р., у зв'язку зi змiною типу 

Товариства з публiчного на приватне, найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фiрма 

"Полтавпиво" було змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Фiрма "Полтавпиво". 

Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, 

комерційної, посередницької та іншої діяльності в порядку та за умов, визначених чинним 

законодавством і Статутом. 

Основним предметом діяльності Товариства є виробництво і реалізація пива, 

безалкогольних напоїв, солоду. 

Предметом діяльності Товариства є: 



- виробництво, розлив, реалізація, науково-дослідна розробка пива, солоду, 

хлібного квасу, пивної дробини, пивних дріжджів, фруктових напоїв, газованої води, 

безалкогольних напоїв, слабоградусних сильногазованих напоїв, коктейлів плодово- ягідних, 

сухих безалкогольних напоїв (концентратів), мінеральних вод, питної газованої води, гірких 

настоїв і напоїв, горілки, коньяку, вина, шампанського, інших лікеро-горілчаних виробів та 

іншої продукції; 

- створення і розвиток власної збутової мережі з використанням різних форм та 

видів торгівлі, організація мережі спеціалізованих підприємств, торгових домів та фірмової 

торгівлі; 

- організація, проведення та прийняття участі у ярмарках, аукціонах, сезонних 

розпродажах, презентаціях нових видів продукції, "святах пива" та інших масових заходах; 

- організація, проведення та прийняття участі у конференціях, симпозіумах, 

виставках, аукціонах, конкурсах, салонах для демонстрації і реалізації виробів і товарів 

народного споживання, а також заходах по зв'язках з громадськістю, обміну досвідом; 

- організація, проведення та прийняття участі у дегустаціях продукції; 

- розробка та впровадження нової техніки та нових технологій; 

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності. 

У вiдповiдностi iз Статутом основними видами дiяльностi за КВЕД-2010 є: 

 11.05 - Виробництво пива; 

 11.03 - Виробництво сидру та iнших плодово-ягiдних вин; 

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

розлитих у пляшки; 

 43.99 - Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.; 

 46.34 - Оптова торгiвля напоями; 

 47.25 - Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах. 

Середня кiлькiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р. складала 281 особу. 
 

1.4. Операційне середовище  

 ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з 

глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного 

конфлікту на сході України.  

З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву 

COVID-19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 

2019 р Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків 

зараження COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони 

здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі стрімким поширенням 

COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою 

боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, а 

також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширенню 

інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків, скоротилися ціни на 

сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення української 

гривні до долара США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній, що 

розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової звітності ситуація все 

ще знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку 

і невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно 

позначитися на фінансовому становищі Товариства. Керівництво Товариства уважно стежить за 

ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Товариство. 

Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. 

Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності 

фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не 

існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи, у зв’язку з цим 



неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на фінансовий стан 

Товариства. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції 

Товариства та можливість збереження вартості його активів. 

 

1.5. Достовірне подання та відповідність МСФЗ. Ідентифікація фінансової 

звітності 
Фінансова звітність Товариства є індивідуальною фінансовою звітністю загального 

призначення, яка сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових 

результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб 

широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних на дату складання цієї фінансової звітності МСФЗ з 

врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання 

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої 

інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалоя також вимогами 

національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 

обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ. 

   

1.6. Припущення про безперервність діяльності 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 

звичайної діяльності.  

Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки 

бізнесу і населення на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, 

що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих 

наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх 

періодах. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань, які можуть мати місце в 

результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть 

відомі та зможуть бути оцінені. 

 

1.7. Функціональна валюта та валюта звітності, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України – гривня. Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

1.8. Основи оцінок, що застосовані у фінансовій звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості, за виключенням 

запасів, а також деяких активів та зобов’язань, для яких діючими МСФЗ встановлена інша 

основа оцінки, яка надалі розкривається у відповідних розділах цих Приміток. 

 

1.9. Рішення про затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску керівництвом Товариства 29 

січня 2021 року. Ні акціонери Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 

фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

 

2. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 2.1. Загальні положення 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

затверджені керівництвом ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»  та застосовані ним при складанні та 

поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, 

дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію 



про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не  

застосовуються, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» розроблена та затверджена керівництвом 

відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 

інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами». 

Якісні характеристики фінансової інформації: суттєвість; зіставність; безперервність; 

достовірність подання;  своєчасність; послідовність; зрозумілість. 

Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансових звітів (крім Звіту про рух 

грошових коштів) проводиться згідно принципу нарахування так, щоб результати операцій та 

інших подій відображались в облікових регістрах і фінансових звітах тоді, коли вони мали 

місце, а не тоді, коли Товариство отримує чи сплачує кошти. 

При веденні обліку і складанні звітності Товариство також враховує вимоги Законів 

України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про акціонерні 

товариства», вимоги Статуту з метою забезпечення своєчасного надання достовірної інформації 

користувачам фінансової звітності. 

Визнання, первісна оцінка, подальша оцінка відповідних активів та зобов’язань, 

припинення їх визнання визначаються відповідними МСФЗ. 

Доходи в Звіті про прибутки та збитки відображаються в тому періоді, коли вони були 

зароблені, а витрати - на основі відповідності цим доходам, що забезпечить визначення 

фінансового результату звітного періоду співставленням доходів звітного періоду з витратами, 

здійсненими для отримання цих доходів.   

Зміни в Обліковій політиці допускаються у разі: 

      - якщо зміни вимагаються МСФЗ; 

      - якщо зміни Облікової політики забезпечать більш достовірне відображення подій 

(господарських операцій) у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.  

Обраний метод оцінки активів без внесення змін в облікову політику змінюватись не 

може. Не вважаються змінами в Обліковій політиці події або операції, що відрізняються за 

змістом від  попередніх подій або операцій, або такі, що не відбувалися раніше. 

 

2.2. Політика звітування  

2.2.1. Звітний період фінансової звітності 

Звітний період фінансової звітності. 

Звітним періодом, за який формується річна фінансова звітність, вважається календарний 

рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня. 

Звітними періодами, за які формується проміжна фінансова звітність є: 

- три місяці (з 1 січня по 31березня)  

- шість місяців (з 1 січня по 30 червня) 

- дев’ять місяців (з 1 січня по 30 вересня) 

 

2.2.2. Формат звітності та назви фінансових звітів 

           Фінансові звіти Товариства надають інформацію про фінансовий стан, а саме: інформацію 

про економічні ресурси та зобов’язання. Фінансові звіти також надають інформацію про 

наслідки операцій та інших подій, що змінюють економічні ресурси  та зобов’язання. 

Інформація обох типів надає корисний матеріал для рішень щодо наявності ресурсів Товариства 

для операційної діяльності.  

Фінансова звітність є структурованим відображенням фінансового стану та фінансових  

результатів  діяльності Товариства. Метою фінансової звітності є надання інформації про 

фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною 

для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних  рішень.  Фінансова звітність  

також  демонструє результати  того,  як  управлінський   персонал Товариства розпоряджається 



ввіреними йому ресурсами. Для досягнення цієї мети фінансова звітність надає таку інформацію 

про Товариство:  

    a)  активи;  

    б)  зобов’язання;  

    в)  власний капітал;  

    г)  дохід та витрати, у тому числі прибутки та збитки;  

    д)  грошові потоки. 

Ця  інформація,  разом  з іншою  інформацією  у примітках,  допомагає  користувачам 

фінансової звітності спрогнозувати майбутні грошові потоки  Товариства і, зокрема, їхній час та 

вірогідність. 

Фактично за всіх обставин Товариство досягає достовірного подання  шляхом  

відповідності  застосовним  МСФЗ.  

Перелік та назви форм фінансової звітності ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»  відповідають 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що 

розроблені у відповідності до МСФЗ. Фінансова звітність (річна та проміжна) складається з 

форм, визначених МСФЗ, зокрема: 

       - звіт про фінансовий стан (баланс); 

       - звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід; 

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

       - звіт про зміни у власному капіталі; 

       - примітки до фінансової звітності. 

При поданні затвердженої фінансової звітності до органів статистики та державної 

фіскальної служби використовуються форми та назви фінансової звітності відповідно НП(С)БО 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Ведення податкового обліку та надання податкової звітності здійснюється згідно із 

Податковим кодексом України.  

 

2.2.3. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Активи та зобов’язання, доходи та витрати подаються у фінансовій звітності розгорнуто, 

крім випадків, коли це вимагається або дозволяється стандартом або інтерпретацією.  

Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням 

класифікації, заснованої на функції витрат, і на виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація 

про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. 

Інформація про основні види валових грошових надходжень та валових грошових виплат 

формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

2.3.Пооб’єктні політики 

2.3.1. Визнання та оцінка основних засобів 

           Визнання, оцінка та розкриття інформації щодо основних засобів Товариства 

здійснюється відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».  

           Основні засоби - це матеріальні об'єкти, що їх: 

а) утримують для використання у виробництві або постачанні продукції, товарів чи 

наданні послуг, для надання в оренду, або для адміністративних цілей; 

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного року. 

Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо: 

а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до 

Товариства; 

б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити. 



           Необоротні активи, які не відповідають критеріям визнання основних засобів, визнаються 

запасами. 

          Клас основних засобів - це група активів, однакових за характером і способом 

використання в діяльності Товариства. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби 

класифікуються за наступними групами: 

Група 1 – земельні ділянки; 

Група 2 – будівлі, споруди і передавальні пристрої 

Група 3 – машини та обладнання; 

Група 4 – холодильне обладнання з малим строком використання; 

Група 5 – транспортні засоби; 

Група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі); 

Група 7 – зонти, шатри з малим строком використання; 

Група 8 – інші основні засоби; 

Група 9 –  інвентарна тара; 

Група 10 – основні засоби, що не введені в експлуатацію; 

Група 11 – торгове обладнання; 

Основні засоби Товариства обліковуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 

декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять 

вигоду Товариству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню 

до них різних норм і методів амортизації), враховуються окремо. 

Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використання у складі основних 

засобів, до моменту початку експлуатації враховуються у складі групи придбані, але не введені в 

експлуатацію основні засоби. 

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, первісно 

оцінюються за їх  собівартістю. Собівартість об'єкту основних засобів складається з: 

а) ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на 

придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок; 

б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов'язані з доставкою активу до місця 

розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений 

управлінським персоналом; 

в) первісної попередньої оцінки витрат на демонтаж, переміщення об'єкта та 

відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими Товариство бере на себе 

або коли купує цей об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка 

відрізняється від виробництва запасів протягом цього періоду. 

Собівартість об'єкта основних засобів - це грошовий еквівалент ціни на дату визнання. 

Якщо   платіж відкладають на строк довший, ніж звичайний строк кредиту, різниця між 

грошовим   еквівалентом ціни і загальними виплатами визнається як відсотки за період кредиту, 

якщо такі відсотки не капіталізують згідно з МСБО 23.  

Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих 

самих принципів, як і для придбаного активу. Виготовленi власними силами основнi засоби 

оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. У момент введення в 

експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 

"Зменшення корисностi активiв". 

Собівартість об'єкта основних засобів, утримуваного орендарем за угодою про фінансову 

оренду, визначається згідно з МСФЗ 16 «Оренда».  

           Собівартістю об'єктів основних засобів, що надходять на баланс Товариства на протязі 

року, визнається їх первісна вартість, що дорівнює собівартості придбання, визначеною згідно 

МСБО 16. 

Земельні ділянки, на які у Товариства наявні документи на право власності, відображені в 

балансі за первісною вартістю (собівартістю). 

Після первісного визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за 



переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка 

подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. 

Переоцінки проводяться з достатньою регулярністю, так щоб балансова вартість суттєво не 

відрізнялася від тієї, що була б визначена із застосуванням справедливої вартості на кінець 

звітного періоду. Частота переоцінок залежить від змін справедливої вартості переоцінюваних 

об'єктів основних засобів. Якщо справедлива вартість переоціненого активу суттєво 

відрізняється від його балансової вартості,  проводиться подальша переоцінка. Для об'єктів 

основних засобів, які зазнають значних і непостійних змін справедливої вартості, переоцінка 

проводиться щорічно. Для об'єктів основних засобів лише з незначною зміною справедливої 

вартості, переоцінка проводиться кожні п'ять років. Необхідність переоцінки визначається 

інвентаризаційною комісією Товариства. 

Коли об'єкт основних засобів переоцінюється, балансова вартість такого активу 

коригується до переоціненої величини. На дату переоцінки актив розглядають за допомогою 

такого методу: 

а) валову балансову вартість коригують у спосіб, який відповідає переоцінці балансової 

вартості активу. Валова балансова вартість перераховується з огляду на відкриті ринкові дані; 

б) накопичену амортизацію виключають з валової балансової вартості активу. 

Сума коригування формує частину збільшення або зменшення балансової вартості, що її 

обліковують наступним чином: Якщо балансова вартість активу збільшилася в результаті 

переоцінки, збільшення визнається в іншому сукупному доході та накопичується у власному 

капіталі під назвою "Дооцінка". Якщо балансова вартість активу зменшилася в результаті 

переоцінки, зменшення визнається в прибутку чи збитку. Проте зменшення відображається в 

іншому сукупному доході, якщо існує кредитове сальдо дооцінки щодо цього активу. 

Зменшення, визнане в іншому сукупному доході, зменшує суму, акумульовану у власному 

капіталі на рахунку власного капіталу під назвою "Дооцінка". 

Дооцінка, що входить до власного капіталу об'єкта основних засобів, прямо переноситься 

до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання активу, коли актив вибуває з 

використання або ліквідується. Частина дооцінки переноситься на прибуток в сумі, що дорівнює 

сумі нарахованої амортизації, що базується на переоціненій балансовій вартості активу, 

щорічно. Перенесення з дооцінки до нерозподіленого прибутку не здійснюється через прибуток 

або збиток. Вплив податків на прибуток, який є результатом переоцінки основних засобів, 

визнається та розкривається відповідно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

Переоцінена ( справедлива ) вартість об'єктів основних засобів, що знаходилися на 

балансі Товариства на дату переходу на МСФЗ, визнана їх доцільною собівартістю та валовою 

балансовою вартістю, визначеною із застосуванням відкритих ринкових даних з виключенням з 

валової балансової вартості активу накопиченої амортизації. Справедливою вартістю об'єктів 

основних засобів, що надходять на баланс Товариства на протязі року, визнається їх первісна 

вартість, що дорівнює собівартості придбання, визначеною згідно МСБО 16. 

Основні засоби, призначені для продажу, і які відповідають критеріям визнання, 

обліковуються відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та 

припинена діяльність». 

Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта 

за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 

 Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на 

поточний ремонт та технічне обслуговування об’єкту, в тому числі і орендованих основних 

засобів. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку періоду, коли вони понесені. В балансовій 

вартості об’єкта основних засобів визнаються ( капіталізуються ) такі подальші витрати, які 

задовольняють критеріям визнання активу.  

Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані 

умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості 



складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого 

компонента.  

 Строк корисного використання по групах однорідних об'єктів основних засобів 

визначається спеціально призначеною комісією. Строк корисного використання об'єктів 

основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору лізингу 

(терміну сплати лізингових платежів). Мінімально допустимі строки корисного використання 

основних засобів за групами: 

Групи Мінімальні строки корисного 

використання, років 

Будівлі, споруди і передавальні пристрої:  

будівлі 20 

споруди 15 

передавальні пристрої 10 

Машини та обладнання 2 

Холодильне обладнання з малим строком 

використання 

2 

Транспортні засоби 5 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 2 

Зонти, шатри з малим строком використання 2 

Інші основні засоби 12 

Інвентарна тара 6 

Торгове обладнання 2 

 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли 

він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний  до  

експлуатації у спосіб,  визначений  управлінським персоналом.  Амортизаційні відрахування за 

кожен період визнаються у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості 

іншого активу. 

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з метою 

рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх 

експлуатації з використанням таких щорічних норм (максимальне значення): 

Назва групи ОЗ Норма, у % 

Будівлі, споруди і передавальні пристрої:  

будівлі 5,00% 

споруди 6,67% 

передавальні пристрої 10% 

Машини та обладнання 50,00% 

Холодильне обладнання з малим строком використання 50,00% 

Транспортні засоби 20,00% 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 50,00% 

Зонти, шатри з малим строком використання 50,00% 

Інші основні засоби 8,33% 

Інвентарна тара 16,67% 

Торгове обладнання 50,00% 

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх 

корисного використання 

Суму активу, що амортизується, визначають після вирахування його ліквідаційної  

вартості. Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за 

актив при його вибутті після закінчення терміну його корисного використання, за вирахуванням 

витрат на його вибуття. У випадку якщо  ліквідаційну вартість об'єктів основних засобів оцінити 



неможливо, або вона не суттєва по сумах, ліквідаційна вартість не встановлюється.  

Ліквідаційна вартість, строки корисного використання і метод нарахування амортизації 

переглядаються на кінець кожного фінансового року постійно діючою інвентаризаційною 

комісією за результатами річної інвентаризації.. Вплив будь-яких змін, що виникають від 

оцінок, зроблених у попередні періоди, обліковується як зміна облікової оцінки. 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або  включають  до ліквідаційної групи, 

яку  класифікують  як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої 

припиняють визнання активу. Отже, амортизацію не припиняють, коли актив не 

використовують або він вибуває з активного використання (крім консервації), доки актив не 

буде амортизований повністю.  

Рiшенням iнвентаризацiйної комiсiї Товариства щорiчно визначається ступiнь втрати 

корисностi основних засобiв за групами, які обліковуються за собівартістю. У разі наявності 

факторів знецінення, основні засоби відображаються за мінусом збитків від знецінення згідно з 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Збиток від зменшення корисності - це сума, на яку 

балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного 

відшкодування - це більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продаж активу або вартості його використання. 

Припинення визнання балансової вартості об'єкта основних засобів здійснюється: 

а) після вибуття, або 

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

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

включається до прибутку чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСФЗ 16 не 

вимагає іншого після продажу з подальшою орендою). Прибутки не класифікуються як дохід. 

 

2.3.2. Оцінка та визнання нематеріальних  активів 

Визнання, оцінка та розкриття інформації щодо нематеріальних активів Товариства 

здійснюється згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо: 

а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, 

надходитимуть до Товариства; та 

б) собівартість активу можна достовірно оцінити. 

Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, 

які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і 

використовуються ним протягом періоду більше 1 року для виробництва продукції, послуг, в 

адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. 

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами. Клас 

нематеріальних активів є групою активів, подібних за характером та використанням у діяльності 

Товариства. Окремі класи можуть включати: 

а) назви брендів; 

б) заголовки та назви видань; 

в) комп'ютерне програмне забезпечення; 

г) ліцензії та привілеї; 

ґ) авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на 

обслуговування та експлуатацію; 

д) рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи; та 

е) нематеріальні активи на етапі розробки. 

Зазначені класи поділяються на (об'єднуються у) менші (більші) класи, якщо це 

приводить до доречнішої інформації для користувачів фінансової звітності.  

Для цілей бухгалтерського обліку нематеріальні активи розподіляються за наступними 

групами: 



Група 1 – права користування природними ресурсами; 

Група 2 – права користування майном; 

Група 3 – права на комерційні позначення; 

Група 4 – права на об’єкти промислової власності; 

Група 5 – авторське право та суміжні з ним права; 

Група 6 – інші нематеріальні активи. 

Патенти та ліцензії, придбані на термін більше одного року, визнаються у фінансовій 

звітності нематеріальними активами. Програмне забезпечення, яке є невід’ємним і необхідним 

для забезпечення роботи основних засобів, враховується у складі  цих об'єктів. 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Собівартість - сума 

сплачених грошових коштів чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми 

компенсації, наданої для отримання активу на час його придбання або створення або (якщо 

прийнятно) сума, що відноситься на цей актив при первісному визнанні згідно з конкретними 

вимогами інших МСФЗ. Собівартість включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з 

доведенням нематеріальних активів до стану, придатного для експлуатації. 

Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять: 

а) ціну його придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на 

придбання після вирахування торгівельних та інших знижок; 

б) будь-які витрати, які можна прямо віднести до підготовки цього активу для 

використання за призначенням. 

Після первісного визнання нематеріальний актив відображується за собівартістю, яка 

включає вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням нематеріальних активів до стану, 

в якому вони придатні до експлуатації, за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та 

будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.  

Собівартість самостійно створеного нематеріального активу складається із всіх витрат на 

створення, виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-

дослідні роботи) визнаються витратами в періоді їх виникнення.  

Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують вартість нематеріального активу, 

якщо: 

• існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом 

майбутніх економічних вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності; 

• ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу. 

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки спочатку 

оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, рівномірно 

за весь період очікуваного строку їх корисного використання, встановленого 

правовстановлюючими документами. Якщо такий термін в документі не встановлено, 

очікуваний термін корисного використання нематеріальних активів визначається при їх 

постановці на облік постійно діючою інвентаризаційною комісією, виходячи з: 

 очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень відносно термінів 

використання або інших чинників; 

 термінів використання подібних активів, затверджених комісією Товариства, але 

не більше 20 років. 

            Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи 

інших юридичних прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших 

юридичних прав, але може бути коротшим від терміну їх чинності залежно від періоду, 

протягом якого Товариство очікує використовувати цей актив. Якщо договірні або інші 

юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути подовженим, строк корисної 

експлуатації нематеріального активу має включати такі періоди (період) поновлення, тільки 

якщо є свідчення, які підтверджують можливість поновлення Товариством цього строку без 

суттєвих витрат. 



Амортизація починається нараховуватися з періоду, коли цей актив стає придатним до 

використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений  у стан, у 

якому він придатний  до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом.  

Амортизація припиняться на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої 

актив класифікується як утримуваний для продажу (або включається до ліквідаційної групи) 

відповідно до МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання цього активу.  

Період і метод амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної 

експлуатації переглядається постійно діючою інвентаризаційною комісією на кінець кожного 

фінансового року. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації (безстрокові 

ліцензії) - не амортизуються. 

Інвентаризаційна Комісія перевіряє зменшення корисності нематеріального активу з 

невизначеним строком корисної експлуатації шляхом порівняння суми його очікуваного 

відшкодування з його балансовою вартістю: 

а) щорічно, 

б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального 

активу. 

Товариством встановлені наступні строки для амортизації нематеріальних активів: 

Групи Строк дії права користування 

група 6 – програмне забезпечення  відповідно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як два роки 

група 1-5 – право на ведення діяльності, 

використання економічних та інших привілеїв 

тощо 

відповідно до правовстановлюючого 

документа, але не менш як два роки та не 

більш як 20 років 

 

2.3.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу 

може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 

балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16 та 38. Збиток від зменшення 

корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство 

сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми 

очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності знос основних 

засобів та амортизація нематеріальних активів коригується в майбутніх періодах з метою 

розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі 

протягом строку корисного використання.  

Якщо є яка-небудь ознака того, що корисність активу може зменшитися, суму 

очікуваного відшкодування  оцінюють для окремого активу. Якщо неможливо оцінити суму 

очікуваного відшкодування окремого активу, Товариство визначає суму очікуваного 

відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти і до якої належить актив (одиниця активу, 

яка генерує грошові кошти - найменша група активів, яку можна ідентифікувати і яка генерує 

надходження грошових коштів, що здебільшого не залежать від надходжень грошових коштів 

від інших активів або груп активів). 

 

2.3.4. Інвестиційна нерухомість 

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». 

Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх 

поєднання), утримувана на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду для 

отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а 



не для використання у виробництві чи для постачання товарів, для надання послуг чи для 

адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності. 

Якщо частина будівлі, переданої в операційну оренду складає більше 80% , то такий 

об’єкт визнається як інвестиційна нерухомість. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:  

a) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з 

цією інвестиційною нерухомістю;  

б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

 Первісна оцінка інвестиційна нерухомість здійснюється за собівартістю. Витрати на 

операцію включаються до первісної оцінки. 

Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які 

витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. 

 Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за її справедливою вартістю. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначається із залученням незалежного 

оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку 

коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість інвестиційної 

нерухомості переглядається 1 раз на 5 років. 

Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості 

визначається в прибутку або збитку за період, у якому він виникає. Амортизація на інвестиційну 

нерухомість, оцінювану за справедливою вартістю, не нараховується. 

 У випадку переведення об’єкту з інвестиційної нерухомості, що обліковується за 

справедливою вартістю, до нерухомості, зайнятої власником, або до запасів, собівартість 

нерухомості до подальшого обліку має дорівнювати її справедливій вартості на дату зміни у 

використанні. 

 Визнання інвестиційної нерухомості припиняється при вибутті (продажу або при 

укладанні угоди про фінансову оренду), або коли інвестиційна нерухомість вилучається з 

використання на постійній основі і не очікується жодних економічних вигід від її вибуття. 

Прибутки або збитки, що виникають через вибуття або ліквідацію інвестиційної 

нерухомості, визначається як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою 

вартістю активу.  

 

2.3.5. Визнання та оцінка запасів 

Визнання, оцінка та розкриття інформації щодо запасів здійснюється у відповідності до 

вимог МСБО 2 «Запаси». 

Запаси - це активи, які: 

а) утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу; 

б) перебувають у процесі виробництва для такого продажу або 

в) існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому 

процесі або при наданні послуг. 

Запаси обліковуються за найменуваннями та за однорідними групами. Одиницею запасів 

в цілях бухгалтерського обліку вважаються найменування запасів. 

Запаси класифікуються по однорідних групах: 

 сировина і матеріали; 

 запасні частини; 

 паливо; 

 тара і тарні матеріали; 

 матеріали передані у виробництво (  незавершене виробництво); 

 будівельні матеріали; 

 інші матеріали; 

 готова продукція; 



 малоцінні швидкозношувані предмети 

Запаси оцінюються за меншою з таких двох величин: собівартість та чиста вартість 

реалізації. 

Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші 

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

їх у теперішній стан.  

Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших 

податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються Товариству податковими органами), а також з 

витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат, безпосередньо 

пов'язаних з придбанням сировини, товарів, матеріалів та послуг. Торговельні знижки, інші 

знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання. Інші 

витрати включаються в собівартість запасів лише тією мірою, якою вони були понесені при 

доставці запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення в теперішній стан.  

Сума транспортно-заготівельних витрат враховується в бухгалтерському обліку на 

окремому субрахунку; списання на витрати –  методом розподілу за середнім відсотком  між 

запасами, що вибули, і залишком запасів на кінець звітного місяця за окремими однорідними 

групами усереднено.  

Якщо запаси купуються на умовах відстрочення розрахунків і якщо така угода на 

придбання фактично містить елемент фінансування, цей елемент ( різниця між ціною придбання 

за звичайних умов оплати та сплаченою сумою) визнається як витрати на відсотки протягом 

періоду фінансування. 

Підприємство здійснює оцінку вибуття запасів при відпуску у  виробництво або іншому 

вибуттю за методом ФІФО. 

Витрати, які виключаються із собівартості запасів і визнаються як витрати періоду, в 

якому вони понесені, є такі: 

а) понаднормові відходи матеріалів, витрати на оплату праці або інші виробничі витрати; 

б) витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є 

необхідними для підготовки до наступного етапу виробництва; 

в) адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до їх теперішнього 

місцезнаходження та приведенням у теперішній стан; та 

г) витрати на продаж. 

Витрати на переробку запасів охоплюють витрати, прямо пов'язані з одиницями 

виробництва. Вони також включають систематичний розподіл постійних та змінних виробничих 

накладних витрат, що виникають при переробці сировини та матеріалів у готову продукцію. 

Постійні виробничі накладні витрати - це ті непрямі витрати на виробництво, які залишаються 

порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, такі як амортизація, утримання 

будівель і обладнання Товариства, а також витрати на управління та адміністративні витрати. 

Змінні виробничі накладні витрати - непрямі витрати на виробництво, які змінюються прямо 

(або майже прямо) пропорційно обсягу виробництва, до яких відносяться витрати на допоміжні 

матеріали та непрямі витрати на оплату праці.  

Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з 

використанням бази розподілу – обсягу виробленої продукції. До змінних загальновиробничих 

витрат відносяться витрати по варильному цеху, бродильно-лагерному цеху, вуглекислотному 

цеху, цехам розливу (склопляшка, ПЕТ-пляшка, КЕГ- тара). 

Постійні загальновиробничі витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з 

урахуванням бази розподілу – обсягу виробленої продукції виходячи з нормальної потужності 

звітного періоду  

До загальновиробничих постійних витрат відносяться витрати по матеріальному складу, 

транспорт внутрішнього призначення, благоустрій, лабораторія, ремонтно-механічний цех, 

КІПіА, ремонтно-будівельний цех, компресорний, цех, електроцех, теплоцех, артскважина.  

Загальновиробничі витрати обліковуються відповідно за цехами та підприємством у 



цілому. До загальновиробничих витрат відносяться: 

 витрати, пов'язані з управлінням виробництвом, — заробітна плата і відрахування 

на соціальні заходи робітників цеху, а також витрати на відрядження апарату управління цеху; 

 амортизаційні відрахування обладнання цеху та нематеріальних активів загально 

виробничого призначення; 

 витрати на утримання, експлуатацію та ремонт  основних засобів 

загальновиробничого призначення; 

 витрати на вдосконалення технології та організації виробництва; 

 витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші витрати на утримання 

виробничих приміщень; 

 витрати на обслуговування виробничого процесу та ін. 

Розподіл постійних виробничих накладних витрат на витрати, пов'язані з переробкою, 

базується на нормальній потужності виробничого устаткування. Нормальна потужність - це 

очікуваний рівень виробництва, якого можна досягти в середньому протягом кількох періодів 

або сезонів за звичайних обставин, якщо взяти до уваги зменшення потужності, що виникає в 

результаті запланованого обслуговування виробництва. Товариством використовується 

фактичний рівень виробництва, коли він приблизно дорівнює нормальній потужності. 

Нормальна виробнича потужність визначена Товариством як виробнича потужність, необхідна 

для задоволення потреб очікуваних  продажів. У випадку роботи Товариства в режимі 

нормальної потужності  постійні загальновиробничі витрати розподіляються без залишку. 

Сума постійних накладних витрат, розподілених на кожну одиницю виробництва, не 

зростає внаслідок низького рівня виробництва або простоїв. Нерозподілені накладні витрати 

визнаються витратами того періоду, в якому вони понесені. У періоди високого рівня 

виробництва сума постійних накладних витрат, розподілених на кожну одиницю виробництва, 

зменшується так, щоб запаси не оцінювалися вище собівартості. Змінні виробничі накладні 

витрати розподіляються на кожну одиницю виробництва на базі фактичного використання 

виробничих потужностей пропорційно прямим витратам. 

Як база розподілу змінних і постійних розподілених загальновиробничих витрат 

застосовується обсяг виробленої продукції, виходячи з нормальної потужності звітного періоду.  

Нерозподілені загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості 

реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення.  

Коли запаси реалізовані, їхня балансова вартість визнається витратами періоду, в якому 

визнається відповідний дохід.  

До виробничої собівартості за видами продукції (робіт, послуг) включаються: 

 прямі матеріальні затрати (сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі, 

електроенергія, газ); 

 прямі витрати на плату праці виробничого персоналу та соціальні відрахування на 

неї); 

 інші прямі витрати (витрати на експлуатацію виробничого обладнання та його 

амортизацію; 

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. 

Прямі  витрати обліковують за статтями калькуляції на весь випуск продукції та 

відображаються у поточному обліку  за  стадіями виробництва. 

Витрати на виробництво продукції обліковуються за цехами і статтями витрат. Загальну 

собівартість продукції визначають шляхом додавання до загальної суми витрат попередніх 

підрозділів витрат подальшого підрозділу. При цьому виробничу собівартість одиниці продукції 

розраховують діленням загальної суми виробничих витрат за певний проміжок часу на кількість 

одиниць готової продукції, вироблених за цей самий час.  

Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, 

списується з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких 



предметів за місцями експлуатації та матеріально- відповідальними особами протягом строку їх 

фактичного використання.  

Спецодяг, виданий під звіт робітникам, обліковується на особистих картках останніх на 

протязі всього встановленого терміну його використання згідно встановлених норм безплатної 

видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для 

працівників підприємств та колективного договору. Списання спецодягу, виданого під звіт, до 

закінчення встановленого терміну її використання здійснюється тільки на підставі актів про 

його непридатність. Спецодяг, що був у використанні і по якому не добіг термін використання, 

оприбутковується на склад за ціною можливого використання (за ціною утилю, вторинної 

сировини, тощо). 

Корисні залишки, що утворюються в результаті здійснення ремонту,  поліпшення 

(модернізації, добудови, реконструкції тощо) та ліквідації необоротних активів, 

оприбутковуються на склад Товариства за ціною подібних запасів при наявності їх на балансі.  

Товарно-матеріальні цінності (в т.ч. металобрухт), оприбутковані після списання та 

демонтажу об'єктів основних засобів, проведення ремонтів, якщо вони не будуть 

використовуватись на підприємстві, підлягають реалізації. Зворотні відходи, призначені для 

реалізації, оцінюються  за ціною можливої реалізації 

 

2.3.6. Визнання та оцінка фінансових інструментів 

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до 

МСФЗ 9, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового 

інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із 

застосуванням обліку за датою розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні 

(зі строком погашення активів та виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі 

строком погашення активів та виконання зобов’язань більше 12 місяців). 

Активи Товариства первісно оцінюються та відображаються на дату зарахування активу 

до складу активів Товариства згідно МСФЗ. Первісне визнання, первісна оцінка, подальша 

оцінка активів Товариства, та припинення їх визнання, визначаються відповідними МСФЗ 

(МСБО). Обчислення та визначення вартості активів Товариства здійснюються працівниками 

бухгалтерії. Обгрунтованість та відповідність здійснених оцінок перевіряється щорічно під час 

інвентаризації інвентаризаційною комісією. 

При первісному визнанні Товариство має право призначити фінансовий актив як такий, 

що оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, 

якщо таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визначення, що 

інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або 

збитків за ними на різних підставах. 

За виключенням торгівельної дебіторської заборгованості, яка не містить значного компоненту 

фінансування, або по відношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, 

Товариство первісно оцінює фінансові активи по справедливій вартості, збільшеній у разі фінансових 

активів, що оцінюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат по угоді.  

Під час первісного визнання фінансових зобов'язань Товариство оцінює їх за їхньою 

справедливою вартістю.  

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається або 

створюється з метою одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового 

активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на 

непогашену частку основної суми. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: фінансові зобов'язання, оцінені 

за амортизованою собівартістю. 

Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються на балансі Товариства, представлені 

грошовими коштами і їх еквівалентами, дебіторською й кредиторською заборгованістю. 



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

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, 

або 

б) воно передає фінансовий актив, і ця передача відповідає критеріям для припинення 

визнання.  

Товариство передає фінансовий актив тоді і лише тоді, коли воно:  

а) передає контрактні права на одержання грошових потоків від фінансового активу; або 

б) зберігає контрактні права на отримання грошових потоків від фінансового активу, але 

бере на себе контрактне зобов'язання сплатити грошові потоки одному або кільком одержувачам 

за угодою, яка відповідає умовам. 

Товариство вилучає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі 

свого звіту про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, 

визначене у контракті, виконано, анульовано або строк його дії закінчується. 

При припиненні визнання фінансового активу, крім інструментів капіталу, що класифіковані на 

розсуд Товариства як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без наступної 

рекласифікації накопичених прибутків та збитків при припиненні визнання, повна різниця між: 

 а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 

 б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-

яке нове взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

             Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Фінансовий актив може знецінюватися, і збитки від знецінення визнаються, якщо існують 

об’єктивні докази того, що частина відсотків, дивідендів або основної суми фінансового активу 

не буде виплачена повністю. 

 У разі наявності об’єктивного свідчення зменшення корисності фінансового активу на 

дату оцінки Товариство  аналізує, чи існують ознаки знецінення фінансового активу, і, у разі їх 

виявлення, проводить переоцінку або припинення визнання фінансового активу. 

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим 

активом, який обліковується за амортизованою собівартістю. 
 

2.3.7. Оцінка дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який представляє собою контрактне 

право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 

господарювання. Дебіторська заборгованість поділяється на короткострокову (термін погашення 

протягом 12 місяців з дати фінансової звітності) та довгострокову (термін погашення після 12 

місяців з дати фінансової звітності).  

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Товариство стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту. Безумовна 

дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору 

та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти. 

Товариство з метою обліку та складання фінансової звітності виділяє види дебіторської 

заборгованості, які: 

а) Відносяться до фінансових активів: 

торгова дебіторська заборгованість,  

інша дебіторська заборгованість: надані позики та заборгованість, пов’язана із 

реалізацією товарів, робіт, послуг. 

б) не відносяться до фінансових активів: 

Дебіторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими 

інструментами, а яка погашається шляхом отримання немонетарних активів: аванси видані ( в 

тому числі передплачені витрати),  дебіторська заборгованість з податків та зборів, з 



працівниками, з розрахунків за претензіями і відшкодування шкоди (заборгованість не 

договірного характеру). 

Позики та інша дебіторська заборгованість, які  є фінансовими активами, утримуються 

Товариством за бізнес-моделлю, метою якої є утримання активів для одержання договірних 

грошових потоків. Управління ними здійснюється для реалізації грошових потоків шляхом 

одержання договірних платежів протягом строку дії інструмента. Позики та дебіторська 

заборгованість - це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами або платежами, які 

підлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку, 

За винятком торговельної дебіторської заборгованості, Товариство під час первісного 

визнання оцінює позики та іншу дебіторську заборгованість, які є фінансовими активами,  за 

їх справедливою вартістю плюс витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо 

віднесені на придбання або випуск цього фінансового активу.  Витрати за операцією — це 

додаткові витрати, що безпосередньо належать до придбання або вибуття фінансового активу і 

включають, крім іншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також 

невідшкодовані податки та збори.  

Справедливою вартістю при первісному визнанні зазвичай є  ціна операції (тобто 

справедлива вартість наданої або отриманої компенсації), підтвердженням якої можуть бути 

інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються на ринку.  

Різниця між справедливою вартістю дебіторської заборгованості при первісному визнанні  

та її дисконтованою вартістю на дату виникнення заборгованості, в разі її наявності, списується 

на збиток від первісного визнання активу, з подальшою амортизацією цієї різниці протягом 

періоду погашення. Якщо дебіторська заборгованість погашається достроково, то 

неамортизований залишок різниці відображається у звіті про сукупний дохід того періоду, в 

якому відбулося дострокове погашення. 

При первісному визнанні справедлива вартість довгострокової позики або довгострокової 

дебіторської заборгованості, на яку не нараховуються проценти, оцінюється за теперішньою 

вартістю всієї майбутньої грошової виручки, дисконтованої за переважною ринковою ставкою 

(ставками) відсотка для подібного інструмента (подібного з точки зору валюти, строку, типу 

ставки відсотка й інших чинників) із аналогічним кредитним рейтингом. Будь-яка додаткова 

сума, надана в кредит, є витратою або зменшує дохід, якщо вона не відповідає критеріям для 

визнання як актив якогось іншого типу. 

Якщо довгострокові позики та довгострокова дебіторська заборгованість визнані 

фінансовими активами, що утримуються Товариством в рамках бізнес-моделі, мета якої 

досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу 

фінансових активів, то після первинного визнання такі активи обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням змін їх вартості в іншому сукупному доході. 

Торгова дебіторська заборгованість – це безумовні права на компенсацію  від клієнта у 

сумі, яка безпосередньо відповідає вартості для клієнта зобов'язання Товариства поставити 

продукцію, товари, роботи чи послуги, виконаного  Товариством на сьогоднішній день і на яку 

Товариство  визнало дохід. Торгова дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який 

являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого 

суб’єкта господарювання.  

Рахунки, які Товариство виставляє покупцям чи замовникам називають рахунками до 

отримання (грошових коштів чи їх еквівалентів). Рахунки до отримання являють собою суми 

грошових коштів, що не були сплачені і є заборгованістю клієнтів за товари, роботи чи послуги, 

що були реалізовані, виконані чи надані в ході одного звичайного операційного циклу. Окремі 

сальдо рахунків  до отримання з кредитовим сальдо (в залежності від переплати чи попередньої 

оплати) визнаються зобов'язаннями. Ці кредитові сальдо не включаються до дебіторської 

заборгованості. 

При первісному визнанні Товариство оцінює торговельну дебіторську заборгованість за 

ціною операції (згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15), якщо торговельна дебіторська 



заборгованість не містить значного компоненту фінансування, або якщо на момент укладення 

договору очікується, що період між часом, коли Товариство передає обіцяний товар або послугу 

клієнтові, та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше 

одного року. 

Позики та дебіторська заборгованість, які є поточними фінансовими активами,  після 

первинного визнання обліковуються за амортизованою собівартістю із застосовуванням методу 

ефективного відсотка. Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує очікуваний 

потік майбутніх грошових платежів від строку погашення до поточної чистої балансової 

вартості фінансового активу. 

 Амортизована собівартість - це первісна вартість інструмента мінус виплати основної 

суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь якої різниці між цією первісною сумою та 

сумою погашення та мінус будь-яке зменшення корисності. Строк погашення та періодичність 

погашення встановлюється виходячи з прогнозованих даних на підставі попереднього досвіду. 

У разі суттєвого впливу фактору часу може виникнути необхідність дисконтування суми 

заборгованості. Вплив фактору часу є суттєвим, якщо теперішня (дисконтована з урахуванням 

ймовірного строку погашення) вартість дебіторської заборгованості суттєво відрізняється від 

поточної вартості її погашення. 

           

2.3.8.Оцінка грошових коштів та їх еквівалентів 

Грошові кошти включають кошти на поточних рахунках у банках, а також банківські 

депозити. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості. 

Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України, 

які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на 

визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під відсоток або дохід в іншій формі) 

і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає 

стороною контрактних положень щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай 

дорівнює його номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо відносяться до 

укладання договору про депозит, не включаються до первісної оцінки депозиту, а визнаються 

витратами періоду. 

Депозити, які відповідають критерію договірних грошових потоків, що містять лише 

погашення основного боргу та відсотків на нього, після первісного визнання обліковуються за  

амортизованою собівартістю. 

Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових 

потоків (виплат за депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку 

виплат, дисконтованих за депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових 

потоків відображає нинішні ринкові очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, 

у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть 

бути класифіковані у складі непоточних активів.  



Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової 

адміністрації або ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в сумі 

очікуваних надходжень грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх повернення. 

У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності 

ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до 

дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких 

депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових 

інвестицій. 

 

2.3.9.Операції з іноземною валютою  

 Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 

 Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в 

гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які 

оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 

операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, 

відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що 

виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 

періоді, у якому вони виникають. 

  

2.3.10.Зобов'язання 

 Фінансове зобов'язання - це будь-яке зобов'язання, що є: 

а) контрактним зобов'язанням: 

i) надавати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому суб'єктові 

господарювання 

або 

ii) обмінювати фінансові активи або фінансові зобов'язання з іншим суб'єктом 

господарювання за умов, які є потенційно несприятливими для Товариства, 

або 

б) контрактом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть здійснюватися 

власними інструментами капіталу Товариства, та який є: 

i) непохідним інструментом, за яким Товариство зобов'язане або може бути зобов'язане 

надавати змінну кількість власних інструментів капіталу, 

або 

i) похідним інструментом, розрахунки за яким здійснюватимуться або можуть 

здійснюватися іншим чином, ніж обмін фіксованої суми грошових коштів або іншого 

фінансового активу на фіксовану кількість власних інструментів капіталу Товариства.  

До фінансових зобов’язань відноситься: 

- Векселі до сплати; 

- Облігації випущені; 

- Кредити та позики отримані; 

- Торгова кредиторська заборгованість. 

До фінансових зобов’язань не відноситься: 

- Кредиторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими 

інструментами: 

аванси отримані ( погашається шляхом вибуття немонетарних активів), кредиторська 

заборгованість з податків та зборів, з розрахунків по заробітній платі, з податкових 

зобовязань по ПДВ, з іншими кредиторами ( заборгованість не договірного 

характеру), створені забезпечення. 



Класифікація фінансових зобов'язань 

Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань як таких, що в 

подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, за винятком: 

(а) фінансових зобов'язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 

або збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, є зобов'язаннями, які надалі 

оцінюються за справедливою вартістю; 

(б) фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання 

фінансового активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу 

подальшої участі.  

Товариство має право під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове 

зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо 

це дозволено або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з 

таких причин: 

(а) воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні 

("неузгодженість обліку"), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, 

або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах; або 

(б) група фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань 

перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості 

згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією 

інвестування, причому інформація про групу для внутрішнього користування подається на цій 

основі провідному управлінському персоналу Товариства. 

Підприємство не проводить перекласифікації жодних фінансових зобов'язань. 

Кредиторська заборгованість визнається як зобов'язання тоді, коли Товариство стає 

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові 

кошти. 

 Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

 - Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 - Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

 Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов’язань. 

 Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою собівартістю. 

 Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство 

оцінює за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Товариство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов'язання) зі 

свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 

зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його 

виконання. 

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

зобов'язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою компенсацією, 

включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов'язання, визнається в 

прибутку або збитку. 

Фінансовий актив та фінансове зобов'язання слід згортати і чисту суму подавати в звіті 

про фінансовий стан, якщо і тільки якщо Товариство: 

а) на теперішній час має юридично забезпечене право на згортання визнаних сум; 

б) має намір або погасити зобов'язання на нетто-основі, або продати актив й одночасно 

погасити зобов'язання. 

Згортання визнаного фінансового активу та визнаного фінансового зобов'язання і 

подання чистої суми відрізняються від припинення визнання фінансового активу або 



фінансового зобов'язання. Хоча згортання не веде до визнання прибутку або збитку, припинення 

визнання фінансового інструменту не лише спричиняє вибуття раніше визнаної статті зі звіту 

про фінансовий стан, а й може привести до визнання прибутку або збитку 

Наявність юридично забезпеченого права на згортання фінансового активу та 

фінансового зобов'язання впливає на права та зобов'язання, пов'язані з фінансовим активом та 

фінансовим зобов'язанням, і може впливати на рівень кредитного ризику та ризику ліквідності. 

Сама собою наявність права не є достатньою основою для згортання. За відсутності наміру 

використати право або здійснити одночасне погашення, сума та час майбутніх грошових потоків 

Товариства залишаються незмінними. Якщо Товариство має намір використати право або 

здійснити одночасне погашення, то воно здійснює подання активу та зобов'язання на нетто-

основі, яке точніше відображає суми та час очікуваних майбутніх грошових потоків, а також 

ризики, на які ці грошові потоки наражаються. Намір однієї або кількох сторін погасити 

зобов'язання на нетто-основі без юридичного права здійснювати це, не є достатнім для 

обґрунтування згортання, оскільки права та зобов'язання, пов'язані з окремим фінансовим 

активом та фінансовим зобов'язанням, залишаються незмінними. 

 

2.3.11.Виплати працівникам 

 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання за 

вартістю погашення після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає 

очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутності як забезпечення 

відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати 

відпускних. 

 

2.3.12.Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство перераховує внески на нараховану  

заробітну плату працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

нарахування на суми поточних нарахувань заробітної платні. Такі витрати відображаються у 

періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на нарахування 

пенсійного стажу, та зароблена відповідна заробітна платня. 

 

2.3.13.Забезпечення 

 Забезпечення визнається. якщо: 

а) Товариство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої 

події; 

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

необхідним для виконання зобов'язання; 

в) можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

Минула подія, яка спричиняє появу існуючого зобов'язання, називається подією, яка 

створює зобов'язання. Щоб подія була такою, що створює зобов'язання, треба, щоб Товариство 

не мало реальної альтернативи виконанню зобов'язання, створеного подією. Це відбувається 

лише: 

а) якщо виконання зобов'язання може бути примусово забезпечене в судовому порядку, 

або 

б) у разі конструктивного зобов'язання, в якому подія (яка може бути дією Товариства) 

створює обґрунтоване очікування в інших сторін, що Товариство виконає своє зобов'язання. 

 Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) 

відпусток. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. 

Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з 

цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками 

відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. 

Також можуть враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього 



показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно 

даних інвентаризації резерву відпусток. 

 

2.3.14.Умовні зобов'язання та умовні активи 

Товариство не визнає у фінансовій звітності умовні активи, які виникають, як правило, 

внаслідок незапланованих або інших неочікуваних подій, які уможливлюють надходження 

економічних вигід до Товариства ( наприклад,  позов, який Товариство порушує через судові 

процеси і результат якого є невизначеним),  оскільки це може спричинити визнання доходу, 

який може бути ніколи не отриманим. Проте, коли з'являється цілковита впевненість у 

отриманні доходу, тоді пов'язаний з ним актив не є умовним активом і його визнання є 

належним. Інформація про умовний актив розкривається у Примітках до фінансової звітності, 

коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

Умовні активи оцінюються регулярно, щоб забезпечити відповідне відображення змін у 

фінансовій звітності. Якщо з'явилась цілковита впевненість у надходженні економічних вигід, 

актив і пов'язаний з ним дохід визнаються у фінансовій звітності того періоду, в якому 

відбувається зміна.  

Товариство не визнає у фінансовій звітності умовне зобов'язання, а розкриває 

інформацію про умовне зобов'язання в Примітках до фінансової звітності, якщо існування 

існуючого зобов'язання не є ймовірним і якщо можливість вибуття ресурсів, що втілюють у собі 

економічні вигоди, не є віддаленою. 

 

2.3.15.Облікові політики щодо оренди 

 Визнання, оцінка, представлення та розкриття операцій з оренди здійснюється у 

відповідності до вимог МСФЗ 16 «Оренда».   

             На дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне 

зобов’язання. На дату початку оренди орендар оцінює актив з права користування за 

собівартістю. 

Собівартість активу з права користування складається з: 

а) суми первісної оцінки орендного зобов’язання; 

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

вирахуванням отриманих стимулів до оренди; 

в)   будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та 

г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та 

переміщення базового активу, відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення 

базового активу до стану, що вимагається умовами оренди, окрім випадків, коли такі витрати 

здійснюються з метою виробництва. Орендар несе зобов’язання за такими витратами або до 

дати початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду. 

            Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із 

стандартною політикою Товариства щодо подібних активів. 

Після дати початку оренди Товариство як орендар визнає у прибутку або збитку - окрім 

випадків, коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші 

відповідні стандарти, - такі обидві складові: 

а) проценти за орендним зобов’язанням; та 

б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому 

періоді, у якому сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів. 

 

2.3.16.Визнання доходів 

Дохід визнається за методом нарахування.  

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 



результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками 

акціонерів. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів 

або зменшення зобов’язань. 

Дохід від продажу активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх 

наведених далі умов: 

а) Товариство передало покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов’язані з власністю на 

активи; 

б) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 

формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

та  

ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити. 

Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за 

справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку. 

Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» тільки якщо 

контрагентом за цим договором є клієнт. Клієнт - це сторона, яка уклала з Товариством договір 

про отримання товарів чи послуг, які є результатом звичайної діяльності Товариства в обмін на 

компенсацію. Контрагент за договором не є клієнтом, якщо, наприклад, контрагент уклав з 

Товариством договір з метою взяти участь у діяльності або процесі, в якому сторони договору 

спільно беруть на себе ризики та спільно користуються вигодами, які є результатом такої 

діяльності або процесу (наприклад, розробка активу в угоді про співпрацю), а не з метою 

отримати результати звичайної діяльності Товариства. 

Товариство застосовує МСФЗ 15  до всіх договорів з клієнтами, за винятком таких: 

а) угод про оренду; 

б) страхових контрактів; 

в) фінансових інструментів та інших контрактних прав чи зобов'язань, що належать до 

сфери застосування МСФЗ 9, 10, 11, МСБО 27 та 28; та 

г) негрошових обмінів між суб'єктами господарювання у тій самій лінії бізнесу з метою 

спрощення здійснення продажів клієнтам або потенційним клієнтам. 

Товариство визнає дохід унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, 

що відображає компенсацію, на яку Товариство очікує мати право в обмін на ці товари або 

послуги у відповідності до  МСФЗ 15  «Дохід від договорів з клієнтами».  

Виручка від передавання передбачених контрактом товарів або послуг клієнтам 

визнається у сумі, яка відображає очікувану в обмін на такі товари чи послуги винагороду. 

Тобто, визнання виручки відображає передачу товарів і послуг. Застосування такого принципу 

залежатиме від фактів та обставин, передбачених контрактом із клієнтом. Цей принцип 

реалізується через п’ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до всіх контрактів із 

клієнтами, і включає такі етапи: 1. Ідентифікація контракту з клієнтом. 2. Визначення 

зобов’язань за контрактом. 3. Визначення ціни угоди. 4. Ідентифікація ціни угоди для виконання 

зобов’язань за контрактом. 5. Визнання виручки під час виконання зобов’язань. 

Виручка ( дохід) від сервісного договору буде ділитися на два компонента: виручка від 

продажу активу (визначається за справедливою вартістю) і  власне   виручка від продажу товару 

(надання послуг), яка буде визнаватися в розмірі меншому, ніж обумовлено в договорі, на суму 

виділеного компонента. 

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

з клієнтом, та визначає як зобов'язання щодо виконання кожну обіцянку передати клієнтові або 

(а) товар чи послугу (або сукупність товарів чи послуг), які є відокремленими; 



або 

(б) серію відокремлених товарів або послуг, які по суті є однаковими та передаються 

клієнтові за однією і тією самою схемою 

Товар або послуга, обіцяні клієнтові, є відокремленими, якщо виконуються обидва такі 

критерії: 

(а) клієнт може мати вигоду від товару або послуги або саму по собі, або разом з іншими 

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

відокремленою); та 

(б) обіцянку Товариства передати товар або послугу клієнтові можна відокремити від 

інших обіцянок у даному договорі (тобто товар або послуга є відокремленою у контексті даного 

договору). 

Товариство визнає дохід, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо 

виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 

коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

Контроль над активом означає здатність керувати використанням активу та отримувати 

практично всю решту вигід від нього. Контроль включає в себе спроможність заборонити іншим 

суб'єктам господарювання керувати використанням активу та отримувати вигоди від нього. 

Вигоди від активу - це потенційні грошові потоки (надходження грошових коштів або економія 

грошових коштів, які вибувають), які можуть бути отримані безпосередньо чи опосередковано. 

Товариство передає контроль над товаром або послугою з плином часу, і, отже, 

задовольняє зобов'язання щодо виконання та визнає дохід з часом, якщо виконується один з 

таких критеріїв: 

(а) клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються внаслідок виконання 

Товариством у процесі виконання; 

(б) виконання Товариством створює або вдосконалює актив (наприклад, незавершене 

виробництво), який контролюється клієнтом у процесі створення або вдосконалення активу; або 

(в) виконання Товариством не створює активу з альтернативним використанням для 

Товариства і воно має юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання, 

завершене до сьогодні. 

Оцінка того, чи має актив альтернативне використання для Товариства здійснюється на 

момент укладення договору. 

Щоб визначити момент часу, у який клієнт отримує контроль над обіцяним активом, а 

Товариство задовольняє зобов'язання щодо виконання, Товариство розглядає вимоги щодо 

контролю. Крім того, Товариство розглядає показники передачі контролю, серед яких, зокрема, 

такі: 

(а) Товариство має поточне право на оплату за актив - якщо клієнт у даний час 

зобов'язаний заплатити за актив, тоді це може означати, що клієнт отримав можливість 

спрямовувати використання, і отримав практично всі інші вигоди від активу, отриманого в 

обмін на оплату. 

(б) Клієнт має право власності на актив - право власності може вказувати на те, яка 

сторона договору спроможна направляти використання активу та отримати практично всі інші 

вигоди від нього, або обмежити доступ інших суб'єктів господарювання до цих вигід.  

(в) Товариство передало фізичне володіння активом ( крім угод про продаж з подальшим 

викупом, про зберігання та продаж, а також у деяких угодах про поставку товару, в яких клієнт 

чи покупець може фізично володіти активом, контроль над яким здійснює продавець).  

(г) Клієнт має істотні ризики та винагороди, пов'язані з володінням активом; 

(ґ) Клієнт прийняв актив. 

Для кожного зобов'язання щодо виконання Товариство визначає на момент укладення 

договору, чи задовольнить воно це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи ж воно 

задовольнить це зобов'язання щодо виконання у певний момент часу. 

Для кожного зобов'язання щодо виконання, що задовольняється з плином часу, 



Товариство визнає дохід протягом певного часу, оцінюючи прогрес на шляху до повного 

задоволення такого зобов'язанням щодо виконання, використовуючи метод оцінювання 

прогресу за результатами. Методи оцінки за результатом передбачають визнання доходу на 

основі прямих оцінок вартості для клієнта товарів або послуг, переданих на сьогоднішній день, 

по відношенню до решти товарів чи послуг, обіцяних за договором. До методів оцінювання за 

результатом належать, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки 

досягнутих результатів, здійснені етапи, час, що минув, та кількість виготовлених чи переданих 

одиниць. В кінці кожного звітного періоду Товариство проводить переоцінку прогресу на шляху 

до повного задоволення зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу. 

Якщо Товариство має право на компенсацію від клієнта у сумі, яка безпосередньо 

відповідає вартості для клієнта зобов'язання, виконаного  Товариством на сьогоднішній день,   

Товариство може визнавати дохід у сумі, на яку воно має право виставити рахунок. 

 Коли (або як тільки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як 

дохід величину ціни операції (яка не включає оцінок змінної компенсації, що є обмеженими ), 

яка віднесена на це зобов'язання щодо виконання. Щоб визначити ціну операції, Товариство 

розглядає умови договору та свою звичну практику бізнесу. Ціна операції - це величина 

компенсації, яку Товариство очікує отримати право в обмін на передачу клієнтові обіцяних 

товарів або послуг за винятком сум, зібраних від імені третіх осіб (наприклад, деяких податків 

на продаж).  

Компенсація, обіцяна в договорі з клієнтом, може включати фіксовані суми, змінні суми 

або і ті й ті суми. Визначаючи ціну операції, Товариство враховує: 

(а) змінну компенсацію; 

(б) обмежувальні оцінки змінної компенсації; 

(в) наявність у договорі суттєвого компоненту фінансування; 

(г) не грошову компенсацію; та 

(ґ) компенсацію, що має бути сплачена клієнтові.  

Для цілей визначення ціни операції припускається, що товари або послуги будуть 

передані клієнтові, як обіцяно відповідно до чинного договору, і що договір не буде скасовано, 

оновлено або змінено. 

Якщо компенсація, обіцяна в договорі, включає змінну величину, то Товариство оцінює 

суму компенсації, на яку воно матиме право в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг 

клієнтові, використовуючи метод  найімовірнішої величини. Найімовірніша величина це одне, 

найімовірніше значення у діапазоні можливих величин компенсації (тобто один найімовірніший 

результат договору). Цей метод застосовується протягом всього терміну дії договору. 

Інформація, яку Товариство використовує для визначення величини змінної компенсації, це 

інформація, яку керівництво Товариства використовує у процесі подання заявок і пропозиції для 

участі у торгах, а також при встановленні цін на обіцяні товари або послуги.  

Товариство включає в ціну операції частину або всю величину змінної компенсації лише 

якщо існує висока ймовірність того, що коли невизначеність, пов'язана зі змінною 

компенсацією, буде в основному вирішена, істотного сторнування суми визнаного 

кумулятивного доходу не відбудеться. 

Товариство не здійснює обов’язкового коригування обіцяної суми компенсації з метою 

урахування істотного компонента фінансування, якщо воно очікує, на момент укладення 

договору, що період між часом, коли Товариство передає обіцяний товар або послугу клієнтові, 

та часом, коли клієнт платить за такий товар або послугу, становитиме не більше одного року.  

Для визначення ціни операції для договорів, у яких клієнт обіцяє компенсацію в іншій 

формі, ніж грошовими коштами, Товариство оцінює компенсацію негрошовими коштами (або 

обіцянку негрошової компенсації) за справедливою вартістю. 

Зобов’язання щодо відшкодування оцінюється за величиною отриманої компенсації (або 

дебіторської заборгованості), на яку, як передбачає Товариство, воно не матиме права (тобто 

суми, не включені в ціну операції). Зобов’язання щодо відшкодування (та відповідна зміна ціни 



операції і, отже, зобов ’язання за договором) оновлюється в кінці кожного звітного періоду з 

метою відображення зміни обставин.  

Сумою, яка б компенсувала Товариству виконання, завершене на сьогоднішній день, буде 

сума, що приблизно дорівнює ціні продажу товарів або послуг, переданих на сьогоднішній день 

(наприклад, відшкодування витрат, понесених Товариством у процесі задоволення зобов'язання 

щодо виконання, плюс прийнятна маржа прибутку), 

Наприкінці кожного звітного періоду Товариство оновлює оцінку ціни операції (зокрема, 

оновлює свою оцінку того, чи є попередня оцінка змінної компенсації обмеженою) з метою 

достовірного відображення обставин, що склалися на кінець звітного періоду, та зміни обставин 

протягом звітного періоду. Товариство обліковує зміни ціни операції як зменшення доходу  в 

тому періоді, у якому відбулася зміна ціни договору. 

Розподіл ціни операції на зобов’язання щодо виконання здійснюється на кожне 

зобов’язання щодо виконання (або відокремлений товар або послугу) у сумі, яка відображає 

величину компенсації, на яку Товариство сподівається отримати право в обмін на передачу 

обіцяних товарів або послуг клієнтові. 

Товариство розподіляє ціну операції на кожне зобов'язання щодо виконання на основі 

відносних окремо взятих цін продажу на відокремлений товар або послугу, що лежить в основі 

кожного зобов'язання щодо виконання у договорі, пропорційно до таких окремо взятих цін 

продажу. Окремо взята ціна продажу - це ціна, за якою Товариство продало би обіцяний товар 

або послугу клієнтові окремо за подібних обставинах та подібним клієнтам. Зазначена в 

договорі ціна або ціна на товар або послугу, вказана у переліку цін, визнається окремо взятою 

ціною продажу цього товару або послуги. 

Метод, що використовується для оцінки окремо взятої ціни продажу товару або 

послуги, є підхід скоригованої оцінки ринку. Товариство розподіляє знижку пропорційно на всі 

зобов'язання щодо виконання в договорі та розподіляє змінну величину (і подальші зміни такої 

величини) повністю на зобов'язання щодо виконання або на відокремлений товар або послугу, 

що є частиною одного зобов'язання щодо виконання. 

Товариство визнає додаткові витрати на отримання договору з клієнтом як актив, якщо 

воно сподівається відшкодувати ці витрати. 

Коли якась частина договору виконана, Товариство відображує договір у звіті про 

фінансовий стан як контрактний актив або контрактне зобов'язання, залежно від співвідношення 

між виконанням Товариством свого зобов'язання за договором та оплатою, здійсненою клієнтом. 

Товариство відображає будь-які безумовні права на компенсацію окремо як дебіторську 

заборгованість. 

 

2.3.17.Визнання витрат 

Витрати визнаються за методом нарахування. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами власникам. 

Визначення витрат включає збитки та витрати, які виникають під час звичайної 

діяльності Товариства. Витрати, що виникають під час звичайної діяльності, включають, 

наприклад, собівартість реалізованої продукції, заробітну плату та амортизацію. Вони, як 

правило, мають форму вибуття або амортизації активів, таких як грошові кошти та їх 

еквіваленти, запаси, основні засоби. 

Збитки відображають інші статті, які відповідають визначенню витрат і можуть виникати 

або не виникати в ході звичайної діяльності Товариства. Збитки означають зменшення 

економічних вигід, що своєю суттю не відрізняються від інших витрат, і включають, наприклад, 

збитки в результаті стихійних лих, таких як пожежа або повінь, а також ті, що виникають після 

вибуття непоточних активів.  



Визначення витрат охоплює також нереалізовані збитки, наприклад, такі, які виникають у 

результаті зростання обмінного курсу іноземної валюти щодо позички в цій валюті. Коли збитки 

визнають у звіті про прибутки та збитки, їх відображають окремо, оскільки інформація про них є 

корисною для прийняття економічних рішень. Збитки відображаються у звітах без пов'язаного з 

ними доходу. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх 

економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або 

перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. Витрати визнаються у 

звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без визнання 

активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження 

їх здійснення), або прогнозовані витрати, за бухгалтерською довідкою, затвердженою в порядку, 

встановленому керівництвом Товариства (наприклад, нарахування резерву кредитних збитків).  

Витрати класифікуються згідно Плану рахунків. Адміністративні витрати, витрати на 

збут, інші операційні, фінансові та інші витрати вважаються витратами періоду та 

відображаються в складі прибутків (збитків). 

Доцільність витрат, правильність розподілу їх згідно з видами витрат підтверджується 

підписами виконавця та затверджується керівником. 

Витрати майбутніх періодів визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості 

між звітними періодами, протягом яких вони будуть забезпечувати одержання економічних 

вигід. 

Транспортно-заготівельні, монтажно - налагоджувальні та інші витрати, пов’язані з 

придбанням запасів, необоротних активів, які включаються до вартості придбання,  не 

включаються до складу витрат, а підлягають віднесенню на відповідні рахунки обліку 

необоротних активів та запасів. 

 

2.3.18.Витрати за позиками 

Товариство з метою складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку 

витрат за позиками, відображений у МСБО 23. 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 

частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на 

позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва 

кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу. 

 

2.3.19.Витрати з податку на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. 

 Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 

собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 

балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

 Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з 

урахуванням ймовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок 

якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова 



вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій 

мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 

достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю 

або частково. 

 Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, 

будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство 

визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за 

звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються 

прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 

 Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 

статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

 

3. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

 

3.1. Істотні судження в процесі застосування облікової політики 

У процесі застосування облікової політики керівництво Товариства зробило певні 

професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш 

істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого, включають 

правомірність застосування припущення щодо здатності Товариства вести свою діяльність на 

безперервній основі. 

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають 

вплив на визначення сум активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, 

розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись 

на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової 

звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за 

існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження 

щодо балансової вартості активів та зобов’язань. 

Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про 

поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, 

де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем 

складності, та області, у яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

 

3.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ  

 Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 

рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

 - подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Товариства; 

 - відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 

форму; 

 - є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

 - є повною в усіх суттєвих аспектах. 

 Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

 а) вимоги в МСФЗ , у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

 б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

 Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 



концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та 

прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 

 Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались. 

 

3.3. Оцінки фінансових інструментів 

При визначенні класифікації фінансових активів як таких, що в подальшому оцінюються за 

амортизованою собівартістю, за справедливою вартістю через інший сукупний дохід (ІСД), або за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, управлінський персонал Товариства застосовує 

професійне судження. 

  Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 

 а) моделі бізнесу Товариства для управління фінансовими активами: утримувати до 

погашення, призначити для торгівлі, або визнати доступними для продажу; та 

 б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

 Товариство визнає для цілей подальшої оцінки такі категорії фінансових активів: 

1) Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю (боргові інструменти); 

2) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з 

наступною рекласифікацією накопичених прибутків та збитків (боргові інструменти );  

3) Фінансові активи, класифіковані на розсуд Товариства як оцінювані за справедливою 

вартістю через інший сукупний дохід без наступної рекласифікації накопичених прибутків та збитків 

при припиненні визнання (інструменти капіталу);  

4) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки. 

 

3.4. Оцінки справедливої вартості 

3.4.1. Методи оцінки справедливої вартості і вхідні дані 

Оцінка справедливої вартості – це оцінка конкретного активу або зобов’язання. Тому, 

оцінюючи справедливу вартість, Товариство має брати до уваги ті характеристики активу, які 

учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи його ціну на дату оцінки. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за 

передачу зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на 

дату оцінки за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи 

спостерігається така ціна безпосередньо, чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання. 

Вимоги щодо оцінок справедливої вартості встановлені МСФЗ 13 «Оцінка справедливої 

вартості» (МСФЗ 13). Справедлива вартість у визначенні МСФЗ 13 співпадає з визначенням 

ринкової вартості відповідно до Міжнародних стандартів оцінки (МСО 300 пар. G3 видання 

2011 р.). 

Щодо ринкових цінних паперів, справедливою вартістю, як правило, є ринкова вартість, 

оскільки вона вважається найкориснішою оцінкою цінних паперів на дату звіту та ефективності 

інвестиційної діяльності за визначений період. 

Відповідно до МСФЗ 9, незважаючи на наявність ознак, що могли б вказувати на 

доречність використання в якості бази оцінки амортизованої собівартості, Товариство при 

первісному визнанні нескасовно призначає фінансовий актив як такий, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо 

таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи 

називають «неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 

зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

Товариство застосовує методи оцінки справедливої вартості: 

• ринковий підхід: для грошових коштів, боргових цінних паперів, інструментів капіталу, 

власної нерухомості; 

• дохідний підхід: для депозитів, інвестиційної нерухомості; 



• витратний підхід: для інструментів капіталу, власних основних засобів (крім 

нерухомості). 

Ринковий підхід передбачає визначення вартості на підставі порівняння активу із 

активами (аналогами), для яких відомі ціни продажу, попиту або пропозиції. Справедлива 

вартість активу визначається виходячи з цих цін, скоригованих на основні відмінності активу від 

обраних аналогів та з урахуванням відмінностей цін попиту та пропозиції від цін продажу 

(наприклад, коригування на торг). Оцінка активу за відомими котируваннями його самого 

(ідентичного активу) на ринку на дату оцінки є окремим та найбільш прийнятним випадком 

оцінки за ринковим підходом, що не потребує жодних коригувань. 

Дохідний підхід дозволяє визначити справедливу вартість як поточну вартість майбутніх 

грошових надходжень, які розраховує отримати власник від активу. Під грошовими 

надходженнями в даному випадку розуміються доходи за вирахуванням всіх витрат, пов’язаних 

із отриманням цих доходів (т. зв. чистий операційний дохід). 

Витратний підхід визначає справедливу вартість як суму витрат, що має понести суб’єкт 

господарювання для придбання або створення такого самого або подібного активу за 

вирахуванням всіх наявних ознак зносу та знецінення. Витратний підхід застосовується, як 

правило, до активів, які не мають ринку та/або продаються разом з іншими активами (так звані 

спеціалізовані активи). Доречність застосування будь-якого підходу залежить від типу активу, 

вхідних даних, які доступні для оцінки, звичайних поглядів учасників даного ринку на 

ціноутворення, а також відповідності вимогам до ієрархії вхідних даних відповідно до МСФЗ 13. 

Товариство може застосовувати один або декілька підходів. Якщо застосовується декілька 

підходів, остаточне значення справедливої вартості визначається шляхом процедури узгодження 

отриманих результатів, яка враховує надійність вхідних даних, що застосовані для визначення 

вартості в межах кожного підходу. 

З метою максимізації використання відкритих ринкових даних та мінімізації 

використання закритих вхідних даних під час визначення справедливої вартості МСФЗ 13 

визначає три рівні ієрархії вхідних даних: 

Вхідні дані 1-го рівня – це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на 

ідентичні активи або зобов’язання, до яких суб’єкт господарювання може мати доступ на дату 

оцінки.  

Вхідні дані 2-го рівня – це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), 

які можна спостерігати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано. До них 

відносяться ціни котирування на подібні активи на відкритих та закритих ринках, а також інша 

доречна відкрита ринкова інформація. 

Вхідні дані 3-го рівня – це вхідні дані для активу чи зобов’язання, яких немає у 

відкритому доступі. Виходячи з характеру вхідних даних, всі вони можуть коригуватися 

залежно від дати оцінки та певних обставин. Таке коригування може призвести до того, що 

рівень ієрархії понизиться. Наприклад, коригування даних другого рівня коефіцієнтами, які не 

спостерігаються, понижує ці вхідні дані до третього рівня ієрархії, якщо це коригування суттєво 

впливає на результат. Якщо під час оцінки були використані дані різних рівній ієрархії, то 

загальний рівень визначається за найнижчим рівнем даних, важливих для оцінки.  

 

3.4.2. Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань за умови 

існування активного ринку 

Найнадійнішим свідченням справедливої вартості фінансового інструмента за наявності 

активного ринку є ціна котирування цього інструмента, яка за наявності має бути використана 

без коригування для оцінки його справедливої вартості, окрім ситуацій, зазначених у МСФЗ 13 

(наприклад, коли важливі події відбуваються після закриття ринку, але до дати оцінки). 

Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо ціни котирування 

легко і регулярно доступні та відображають фактичні й регулярно здійснювані ринкові операції 

між незалежними сторонами. Активний ринок – це ринок, на якому операції для активів або 



зобов’язань відбуваються з достатньою частотою та у достатньому обсязі, щоб надавати 

інформацію про ціноутворення на безперервній основі.  

Мета визначення справедливої вартості для фінансового інструменту, який відкрито 

купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за якою відбулась би операція з 

цим інструментом (тобто без модифікації або перепакування інструмента) на кінець звітного 

періоду на основному, а за його відсутності на найсприятливішому активному ринку, до якого 

Товариство має безпосередній доступ. 

Основний ринок – це ринок, на якому Товариство, як правило, здійснює операції продажу 

активу або передачі зобов’язання, за відсутності свідчень на користь протилежного положення. 

Найсприятливіший ринок – це ринок, який максимізує суму, що була б отримана за продаж 

активу, або мінімізує суму, що була б сплачена за передачу зобов’язання, після врахування всіх 

витрат на операцію. 

Коли поточні ціни котирування недоступні, ціна останньої операції може свідчити про 

поточну справедливу вартість за умови відсутності значних змін економічних обставин після 

дати операції. Якщо умови змінилися з часу операції (наприклад, зміна безризикової ставки 

відсотка після останнього котирування ціни для корпоративних облігацій), то справедлива 

вартість відображає зміну умов шляхом посилання на поточні ціни або ставки для подібних 

фінансових інструментів, залежно від обставин. Подібно до того, якщо Товариство може 

довести, що ціна останньої операції не є справедливою вартістю (наприклад, тому, що вона 

відображає суму, яку Товариство отримало б би або сплатило би у примусовій операції, при 

недобровільній ліквідації чи продажу описаного майна), таку ціну коригують.  

Справедлива вартість портфеля фінансових інструментів є добутком кількості одиниць 

інструмента та його ринкової ціни котирування. Якщо опублікованої ціни котирування на 

активному ринку для фінансового інструмента в його сукупності немає, але є активні ринки для 

його складників, то справедлива вартість визначається на основі відповідних ринкових цін для 

його складників.  

 

3.4.3. Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань за умови 

відсутності активного ринку 

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Товариство встановлює 

справедливу вартість, застосовуючи інші підходи та методи оцінювання, що передбачені МСФЗ 

13. 

Належний метод оцінювання справедливої вартості конкретного фінансового інструмента 

включатиме спостережені ринкові дані про ринкові умови та інші чинники, які, ймовірно, 

впливають на справедливу вартість інструмента. Справедлива вартість фінансового інструмента 

базуватиметься на одному чи кількох із наведених далі чинників (перелік не є вичерпним):  

а) вартість грошей у часі (тобто відсоток за базовою чи безризиковою ставкою); 

б) кредитний ризик; 

в) ціни на валютних біржах;  

г) ціни на інструменти капіталу;  

ґ) волатильність (тобто величина майбутніх змін ціни фінансового інструмента або 

іншого об’єкта);  

д) ризик дострокового погашення та ризик відмови; 

е) витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання. 

Справедлива вартість будь-якого активу залежить від: 

• його фізичних або технічних ознак;  

• юридичних характеристик, які дають право Товариству отримувати вигоду від активу; 

та  

• поглядів учасників ринку на корисність активу.  



Перед проведенням оцінки Товариство ідентифікує актив. Для цілей МСФЗ актив 

співпадає з одиницею обліку. Це може бути окремий актив або їх сукупність, які мають 

оцінюватися разом, наприклад, пакет акцій як одиниця обліку.  

Актив класифікується як визначений тип майна – нерухомість, цінні папери тощо. Така 

класифікація дозволяє уявити юридичні правила отримання вигід від активу. Крім того, 

Товариство визначає юридичні права та обмеження, які накладені на актив та впливають на його 

вартість. 

Справедлива вартість визначається за даними ринку, незалежно від судження Товариства 

про цінність активу.  

Ознаками звичайної угоди (операції) є:  

• Сторони угоди є непов’язаними зацікавленими особами, які можуть здійснити угоду та 

діють добровільно без жодних ознак примусу або вимушеності.  

• Укладанню угоди передує маркетинговий період, під час якого сторони мають змогу 

повністю ознайомитися із активом та кон’юнктурою ринку на дату оцінки. 

• Умови поставок та розрахунків згідно з угодою є звичайними для даного ринку. 

Під час оцінки Товариство: 

 Обирає ринок, на якому буде спостерігати дані для визначення справедливої 

вартості. Ринок має бути основним або найсприятливішим за визначенням 

Товариства. 

 Перевіряє, чи відповідають угоди, що спостерігаються на ринку, ознакам 

звичайної угоди. 

Справедлива вартість визначається без врахування витрат на продаж. 

З точки зору корисності, оцінка справедливої вартості має враховувати принцип 

найкращого та найефективнішого використання активу з погляду учасників ринку та незалежно 

від судження Товариства. Найкраще та найефективніше використання активу – це використання 

фізично можливе, юридично дозволене, фінансово обґрунтоване та таке, що приводить до 

найбільшого значення справедливої вартості. Аналіз найкращого та найефективнішого 

використання передує процедурі оцінки. 

          

3.4.4. Судження щодо справедливої вартості фінансових активів  
 Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на 

звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо 

передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих 

різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості». 

Управлінський персонал вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок 

до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 

невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з 

плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, 

волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань 

під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в 

оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може 

бути значним. 

 Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових 

ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і 

коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових 

інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у 

фінансовій звітності прибуток або збиток. 

 Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 

вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості 



першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які 

базуються на професійній компетенції працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а 

також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення 

зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів, де оцінка, яка базується на 

професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва, є 

прийнятним та необхідним. 

             Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість. 

  

3.5.Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

 Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 

цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 

динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 

призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором 

і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

3.6.Оцінки строків корисного використання основних засобів, нематеріальниих 

активів, та їх ліквідаційної вартості 

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів, нематеріальних 

активів, та їх ліквідаційної вартості залежить від професійного судження керівництва, яке 

засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного 

використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів, 

моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи. Зміна 

будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх норм 

зносу основних засобів та амортизації нематеріальних активів. 

 

3.7.Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, застосовуючи професійне судження, чи є якась 

ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

На дату складання фінансової звітності, оцінюючи наявність ознак того, що корисність 

активу може зменшитися, Товариство бере до уваги такі показники (зовнішніх  та внутрішніх ) 

джерел інформації: 

Зовнішні джерела інформації: 

- є видимі ознаки того, що вартість активу зменшилася протягом періоду значно більше, 

ніж можна було очікувати, внаслідок плину часу або звичайного використання; 

- протягом періоду відбулися зміни зі значним негативним впливом, або вони відбудуться 

найближчим часом у технологічному, ринковому, економічному або правовому оточенні, в 

якому діє Товариство, чи на ринку, для якого призначений актив; 

- ринкові ставки відсотка або інші ринкові ставки доходу від інвестицій збільшилися 

протягом періоду, і це збільшення, ймовірно, вплине на ставку дисконту, застосовану при 

обчисленні вартості активу при використанні, і суттєво зменшить суму очікуваного 

відшкодування активу; 

- балансова вартість чистих активів Товариства, є більшою, ніж його ринкова 

капіталізація. 

Внутрішні джерела інформації: 

- є свідчення застаріння або фізичного пошкодження активу; 

- протягом періоду відбулися суттєві зміни, які негативно вплинуть, або очікується, що 

вони відбудуться у близькому майбутньому та змінять інтенсивність або спосіб нинішнього чи 

запланованого використання активу. Ці зміни включають плани припинити використання 

активу, припинити або реструктуризувати господарську одиницю, до якої належить цей актив, 



продати його раніше від попередньо очікуваної дати і повторно оцінити строк корисної 

експлуатації цього активу; 

- наявні свідчення з даних внутрішньої звітності, які вказують, що економічна 

ефективність активу є або буде гіршою, ніж очікувана. 

Оцінка вартості активу при використанні передбачає такі кроки: 

а) оцінку майбутніх надходжень і вибуття грошових коштів, що їх мають отримати від 

безперервного використання активу та його остаточної ліквідації; 

Прогнозні оцінки грошових потоків до кінця строку корисної експлуатації активу 

визначаються екстраполяцією перспективних оцінок грошових потоків, основаних на 

фінансових бюджетах / прогнозах, із застосуванням темпу зростання на подальші роки.  

Оцінкою чистих грошових потоків, що їх отримають (або сплатять) при вибутті активу 

наприкінці строку його корисної експлуатації, є сума, яку Товариство очікує отримати від 

продажу активу в операції між зацікавленими, обізнаними та незалежними сторонами після 

вирахування оцінених витрат на вибуття. До оцінок майбутніх грошових потоків не включається 

надходження або вибуття грошових коштів від фінансової діяльності та отриманий або 

сплачений податок на прибуток. 

б) застосування відповідної ставки дисконту до цих майбутніх грошових потоків. 

Ставка (ставки) дисконту  обираються ставкою (ставками) до оподаткування, яка 

відображає (які відображають) поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, 

характерних для активу, на які не були скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. 
 

3.8.Оцінки чистої вартості реалізації запасів 

Чиста вартість реалізації - попередньо оцінена ціна продажу у звичайному ході бізнесу 

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

здійснення продажу. Чиста вартість реалізації визначається із застосуванням професійного 

судження. 

Причинами списання запасів до чистої вартості реалізації є: пошкодження; часткове або 

повне застаріння; зниження цін продажу; зростання попередньо оцінених витрат на завершення 

виробництва продукції або попередньо оцінених витрат на збут. 

Чиста вартість реалізації для готової продукції на складі визначається по окремих 

найменуваннях. 

Сума будь-якого часткового списання запасів до їх чистої вартості реалізації та всі втрати 

запасів визнаються витратами періоду, в якому відбувається часткове списання або збиток. Сума 

будь-якого сторнування будь-якого часткового списання запасів, що виникає в результаті 

збільшення чистої вартості реалізації, визнається як зменшення суми запасів, визнаної як 

витрати в періоді, в якому відбулося сторнування.  

 

3.9.Резерви очікуваних кредитних збитків 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою собівартістю, 

Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень 

кредитного ризику. 

Товариство визнає зменшення корисності через резерв під збитки для очікуваних 

кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, для 

позик і торгової дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованості за орендою, за іншою 

поточною дебіторською заборгованістю, що визнана фінансовим активом, у розмірі очікуваних 

кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного 

ризику / для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними 

кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику). 

Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовими активами із застосуванням 

принципів щодо нейтральності і доступності  інформації, що є основою оцінки, а також 

застосовує методи сценарного аналізу та дисконтування грошових потоків, враховуючи часову 



вартість грошей. Максимальний період, який ураховується під час оцінки очікуваних кредитних 

збитків, - це максимальний договірний період (з урахуванням умов про пролонгацію), протягом 

якого Товариство є вразливим до кредитного ризику 

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані 

до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно 

зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші 

чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення 

модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 

інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал 

виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, 

а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть 

знизити, але не обов’язково, здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договірних грошових потоків. 

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише 

на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими 

фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство 

здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом 

просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у 

попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому 

випадку управлінський персонал з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з 

моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних 

збитків за весь строк дії. 

Товариство застосовує для оцінювання очікуваних кредитних збитків практичні прийоми 

у  спосіб, що відображає: 

(а) об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного 

діапазону можливих результатів; 

(б) часову вартість грошей; і 

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

умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат 

або зусиль станом на звітну дату. 

Прикладом практичного прийому є розрахунок очікуваних кредитних збитків за 

торговельною дебіторською заборгованістю з використанням матриці забезпечення. Залежно від 

ситуації Товариство використовує для оцінювання 12-місячних очікуваних кредитних збитків 

або очікуваних кредитних збитків за весь строк дії за фінансовими активами свій власний 

історичний досвід кредитних збитків (із внесенням необхідних коригувань) за торговельною 

дебіторською заборгованістю. Матриця забезпечення визначає фіксовані ставки забезпечення 

залежно від кількості днів, що минули з моменту визнання торговельної дебіторської 

заборгованості простроченою. Залежно від диверсифікованості своєї клієнтської бази 

Товариство використовує характеристики індивідуальних дебіторів, або об’єднує їх у відповідні 

групи, якщо його історичний досвід кредитних збитків указує на значно відмінні закономірності 

збитків для різних клієнтських сегментів. Критерії, що використовуються для групування 

активів, є організаційно-правова форма клієнта (юридична особа, ФОП, фізична особа), вид 

продукції чи послуг, що надаються, рейтинг клієнта, наявність застави або страхування 

комерційного кредиту, а також вид клієнта (оптовий або роздрібний). 

При оцінці очікуваних кредитних збитків Товариство може не визначати всі можливі 

сценарії. Водночас, воно враховує ризик або ймовірність настання кредитних збитків шляхом 

розгляду можливості настання кредитного збитку та можливості ненастання кредитного збитку, 

навіть якщо можливість настання кредитного збитку є малоймовірною. 



Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування управлінського персоналу 

щодо кредитних збитків. 

Резерв під збитки визнається в прибутках/збитках і зменшує балансову вартість активу в 

звіті про фінансовий стан. Товариство визнає сприятливі зміни в очікуваних кредитних збитках 

за весь строк дії як прибуток від зменшення корисності, навіть якщо розмір очікуваних 

кредитних збитків протягом строку дії є меншим від розміру очікуваних кредитних збитків, що 

були враховані в оцінці грошових потоків під час первісного визнання. 

  

3.10.Оренда. Її ідентифікація і класифікація 

На початку дії договору Товариство, застосовуючи професійне судження,  оцінює, чи є 

договір орендою, або чи містить договір оренду. Договір є, чи містить оренду, якщо договір 

передає право контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду 

часу в обмін на компенсацію.  

Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою, або чи містить 

договір оренду, лише якщо змінюються умови договору. 

Товариство не застосовує вимоги МСФЗ 16 «Оренда» до: 

а) короткострокової оренди; та 

б) оренди, за якою базовий актив є малоцінним. 

В цьому разі Товариство як орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, 

як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.  

Вибір щодо оренди, для якої базовий актив є малоцінним, може бути здійснений для 

кожного окремого випадку оренди. 

 На дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне 

зобов’язання.  

На дату початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання за 

теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі  

дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна 

легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то Товариство як орендар 

застосовує ставку додаткових запозичень орендаря. 

 Процентом за орендним зобов’язанням у кожному періоді протягом строку оренди є 

сума, яка продукує постійну періодичну ставку відсотка за відповідним залишком орендного 

зобов’язання. Періодична ставка відсотка це ставка дисконту, або, якщо це може бути 

застосовано, - переглянута ставка дисконту. 

Після дати початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання, 

а) збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним 

зобов’язанням; 

б) зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; 

та 

в) переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або 

модифікації оренди, або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі. 

Товариство як Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, 

або як фінансову оренду. Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в 

основному всі ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на базовий актив. Оренда 

класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди 

щодо права власності на базовий актив. 

Чи є оренда фінансовою, чи операційною орендою, залежить від сутності операції, а не 

від форми договору. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності 

на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні 

платежі за угодою про операційну оренду визнаються як доходи або витрати на прямолінійній 

основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні 

доходу від оренди, визнаються як витрати. 



 

3.11.Відсоткові ставки (ставки дисконтування), що використані за умов не 

відповідності ринковим 

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 

грошових потоків в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення 

ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору 

ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику на подібні об'єкти 

інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня 

ризику на дату оцінки. Ставка дисконту визначається з урахуванням трьох факторів: 

 а) вартості грошей у часі; 

 б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які 

вимагають різні рівні компенсації; 

 в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

Станом на 31.12.2020 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 

національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено 

ліквідаційну комісію, становила 4,7% річних. Інформація, що використана для визначення 

середньозваженої ставки, одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs   розділ «Вартість строкових 

депозитів». 

Якщо ставка % прямо не встановлена в договорі, і середньозважена ставка не доступна по 

причині виникнення фінансового активу або зобовязання на поточну дату в середині звітного 

періоду, то Товариство застосовує облікову ставку НБУ, як найбільш наближену до ринкової 

ставки, з урахуванням відсутності у Товариства на балансі банківських кредитів та депозитів. 

 

3.12.Валютні курси  
 Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 

 Товариство використовував обмінні курси на дату балансу: 

            31.12.2019  31.12.2020 

 Гривня /1 долар США  23,6862  28,2746  

 

3.13.Судові справи та забезпечення по них 

Товариство в процесі своєї господарської діяльності може бути як позивачем, так і 

відповідачем у судових справах. Воно створює забезпечення згідно МСБО 37 лише тоді, коли 

має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, і існує 

ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання вимагатиме 

вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму 

зобов'язання.  

Для оцінки такої ймовірності настання негативних наслідків, а також для оцінки суми 

забезпечення, застосовуються професійні судження. Обгрунтуванням оцінки забезпечень під 

судові справи є ціна позову кредитора до Товариства щодо стягнення основної суми 

заборгованості, пені, інфляційних витрат і штрафів. На такі суми Товариство створює 

забезпечення, якщо вірогідність програшу справи є високою. Після отримання рішення суду 

останньої інстанції сума резерву визнається кредиторською заборгованістю Товариства. В разі, 

коли рішення суду чи податкове повідомлення-рішення не оскаржується, воно відразу 

визнається у складі зобов’язань. 

 

3.14.Поточні податки до сплати та відкладені податки 

Згідно МСБО 12, відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних 

податкових збитків в тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за 

рахунок якого можливо буде реалізувати дані збитки. Від керівництва вимагається прийняття 

https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs


істотного професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які 

можна визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням 

стратегії майбутнього податкового планування. 

 

4. НОВІ ТА ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

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

МСФЗ та 

правки до них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 

застосування 

МСФЗ 9 

Фінансові 

інструменти , 

МСБО 39 

Фінансові 

інструменти: 

Визнання та 

оцінка , МСФЗ 

7 Фінансові 

інструменти: 

Розкриття 

інформації , 

МСФЗ 4 

Страхові 

контракти та 

МСФЗ 16 

Оренда 

У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках 

Реформи IBOR опублікувала поправки, що 

доповнюють випущені у 2019 році та 

зосереджують увагу на наслідках реформи 

базового рівня процентних ставок на фінансовій 

звітності компанії, які виникають, коли, 

наприклад, базовий показник процентної ставки, 

який використовується для обчислення процентів 

за фінансовим активом замінено альтернативною 

базовою ставкою. 

Поправки до фази 2 розглядають питання, які 

можуть вплинути на фінансову звітність під час 

реформи базового рівня процентних ставок, 

включаючи наслідки змін договірних грошових 

потоків або відносин хеджування, що виникають 

внаслідок заміни базового рівня процентної 

ставки. з альтернативною базовою ставкою 

(проблеми із заміною).  

На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до 

вимог зазначених стандартів, що стосуються: 

 зміни договірних грошових потоків - компанії 

не доведеться припиняти визнання або 

коригувати балансову вартість фінансових 

інструментів для змін, що вимагаються 

реформою, а замість цього оновить ефективну 

процентну ставку, щоб відобразити зміну до 

альтернативної базової ставки; 

 облік хеджування - компанії не доведеться 

припиняти облік хеджування виключно тому, 

що вона вносить зміни, які вимагає реформа, 

якщо хеджування відповідає іншим критеріям 

обліку хеджування; і 

 розкриття інформації - компанія повинна буде 

розкривати інформацію про нові ризики, що 

виникають внаслідок реформи, та про те, як 

вона управляє переходом до альтернативних 

ставок. 

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, 

які вимагає реформа базового рівня процентних 

ставок до фінансових інструментів та відносин 

хеджування. 

1 січня 

2021 року 
Дозволено 

МСБО 16 Поправки забороняють компанії вираховувати з 01 січня Дозволено 



«Основні 

засоби» 

вартості основних засобів суми, отримані від 

реалізації вироблених предметів, коли компанія 

готує актив до його цільового використання. 

Натомість компанія визнає такі надходження від 

продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку 

або збитку. 

2022 року 

МСБО 37 

«Забезпечення, 

непередбачені 

зобов’язання 

та 

непередбачені 

активи» 

Поправки уточнюють, що «витрати на виконання 

договору» являють собою витрати, безпосередньо 

пов'язані з договором - тобто або додаткові 

витрати виконання договору (наприклад, прямі 

витрати на працю і матеріали), або розподіл інших 

витрат, які також безпосередньо пов'язані з 

договором (наприклад , розподіл амортизації 

об'єкта основних засобів, що використовується 

при виконанні договору). 

1 січня 

2022 року 
Дозволено 

МСФЗ 3 

«Об’єднання 

бізнесу» 

Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 

Концептуальні основи підготовки фінансової 

звітності, не змінюючи вимог до обліку для 

об'єднання бізнесів. 

Додано виняток щодо зобов'язань і умовних 

зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно 

деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань 

організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, 

повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 

«Забезпечення, непередбачені зобов'язання та 

непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ 

(IFRIC) 21 «Збори », а не на Концептуальні засади 

фінансової звітності 2018 року. 

1 січня 

2022 року 
Дозволено 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 1 

Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало 

МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому 

підприємству, що застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке 

переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської 

компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту 

курсових різниць у складі іншого сукупного 

доходу - на підставі такої оцінки, виконаної 

материнською компанією на дату її переходу на 

МСФЗ. 

1 січня 

2022 року 
Дозволено 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 9 

Комісійна винагорода, що включається в «10-

відсотковий» тест при припиненні визнання 

фінансових зобов'язань. Поправка уточнює 

характер такої комісійної винагороди - воно 

включає тільки винагороду, сплачене між 

позикодавцем і позикоотримувачем, включаючи 

винагороду, сплачену або отриману від особи 

інших сторін. 

1 січня 

2022 року 
Дозволено 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСФЗ 

(IFRS) 16  

Стимулюючі платежі по оренді. Поправка 

уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ 

(IFRS) 16 шляхом виключення прикладу 

урахування відшкодування, отриманого 

орендарем від орендодавця в якості компенсації за 

  



понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди. 

Щорічні 

поправки в 

МСФЗ (2018-

2020): МСБО 

(IAS) 41 

Ефекти оподаткування при визначенні 

справедливої вартості. Поправка виключає вимогу 

IAS 41:22, яка вказує, що потоки грошових 

коштів, пов'язані з оподаткуванням, не 

включаються до розрахунків справедливої 

вартості біологічних активів. Поправка 

призводить до відповідності IAS 41 і IFRS 13. 

1 січня 

2022 року 
Дозволено 

МСБО 1 

«Подання 

фінансової 

звітності» 

Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для 

класифікації зобов'язання як довгострокового: 

вимога до суб'єкта господарювання мати право 

відкласти погашення зобов'язання принаймні на 

12 місяців після звітного періоду. 

Сутність поправок: 

 уточнено, що зобов'язання класифікується як 

довгострокове, якщо у організації є право 

відстрочити врегулювання зобов'язання 

щонайменше на 12 місяців, а право компанії 

на відстрочку розрахунків має існувати на 

кінець звітного періоду; 

 класифікація залежить тільки він наявності 

такого права і не залежить від імовірності 

того, чи планує компанія скористатися цим 

правом - на класифікацію не впливають наміри 

чи очікування керівництва щодо того, чи 

компанія  реалізує своє право на відстрочку 

розрахунків; 

 роз’яснення впливу умов кредитування на 

класифікацію  - якщо право відстрочити 

врегулювання зобов'язання залежить від 

виконання організацією певних умов, то дане 

право існує на дату закінчення звітного 

періоду тільки в тому випадку, якщо 

організація виконала ці умови на дату 

закінчення звітного періоду. Організація 

повинна виконати ці умови на дату закінчення 

звітного періоду, навіть якщо перевірка їх 

виконання здійснюється кредитором пізніше; і 

роз’яснення вимог до класифікації зобов'язань, які 

компанія може або може погасити шляхом 

випуску власних інструментів власного капіталу. 

01 січня 

2023 року 
Дозволено 

МСФЗ 17 

Страхові 

контракти  

• Виключення деяких видів договорів зі сфери 

застосування МСФЗ 17 

• Спрощене подання активів і зобов'язань, 

пов'язаних з договорами страхування в звіті 

про фінансовий стан 

• Вплив облікових оцінок, зроблених в 

попередніх проміжних фінансових звітностях 

• Визнання і розподіл аквізиційних грошових 

потоків 

1 січня 

2023 року 
Дозволено 



• Зміна у визнанні відшкодування за 

договорами перестрахування в звіті про 

прибутки і збитки 

• Розподіл маржі за передбачені договором 

страхування інвестиційні послуги (CSM) 

• Можливість зниження фінансового ризику 

для договорів вхідного перестрахування і 

непохідних фінансових інструментів 

• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а 

також продовження періоду звільнення від 

застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових 

компаній до 1 січня 2023 року 

• Спрощений облік зобов'язань по 

врегулюванню збитків за договорами, які 

виникли до дати переходу на МСФЗ 17 

• Послаблення в застосуванні технік для 

зниження фінансового ризику 

Можливість визначення інвестиційного договору 

з умовами дискреційноъ участі в момент переходу 

на новий стандарт, ніж в момент виникнення 

договору 

 

При складанні фінансової звітності Товариство застосував всі нові і змінені стандарти й 

інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, що набрали 

чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства за  2020 рік. Операцій, які регулює 

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», що набере чинності з 01 січня 2023 року, Товариство не 

здійснює. 

Товариство не застосовувало достроково у фінансовій звітності за 2020 рік вищенаведені 

зміни до МСФЗ, тлумачення та поправки, які були випущені, але ще не набрали чинності. 

Товариство наразі оцінює можливий вплив цих поправок на його фінансову звітність та має 

намір їх використовувати з дати вступу в дію по відношенню до операцій, які проводяться в 

межах його господарської діяльності. Інші поправки та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані 

Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що діють на дату складання 

цієї фінансової звітності, як було вище вказано, були застосовані, але вони не мали впливу на цю 

фінансову звітність.       

        

5. РЕКЛАСИФІКАЦІЇ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ТА ВИПРАВЛЕННЯ 

ПОМИЛОК 

 

5.1. Рекласифікації внаслідок зміни суттєвості або інших факторів 

Товариство у 2020 році на початок року рекласифікацію внаслідок зміни суттєвості або 

інших факторів не здійснювало.  

 

5.2. Зміни облікової політики 

В зв’язку із набранням чинності для річних періодів, що починаються 01 січня 2019 року, 

вимог МСФО (IFRS) 16 «Оренда», з метою більш докладного викладення принципів і методів 

визнання, класифікації і методів оцінки активів та зобов’язань Товариства, та з урахуванням 

змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 № 996 ( Закон про бухгалтерський облік), Наказом № 378 від 29.12.2018 року були 

внесені зміни в наказ № 411 від 29.12.2017р. «Щодо затвердження Положення про облікову 



політику згідно МСФЗ (IFRS/LAS)» шляхом викладення Положення про облікову політику 

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» у новій редакції. 

В зв’язку із виявленими інвентаризацією необоротних активів перед складанням річної 

фінансової звітності за 2019 рік суттєвими відхиленнями (більше 10%)  між залишковою 

(балансовою) вартістю необоротних активів Товариства та їх справедливою вартістю,  та з 

урахуванням вимог п.п. «б» п.14 МСБО (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та 

помилки», який вказує на те, що суб'єкт господарювання повинен змінити облікову політику, 

якщо зміна приводить до того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу 

інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на фінансовий стан, фінансові результати 

діяльності або грошові потоки суб'єкта господарювання, наказом № 306 від 20.12.2019 року 

були внесені зміни до Положення про облікову політику ПрАТ «Фірма «Полтавпиво», а саме: 

Було прийнято рішення: 

1) Обрати для ведення обліку основних засобів груп «Будинки, споруди та передавальні 

пристрої», «Машини та обладнання», «Транспортні засоби» та «Інвестиційна нерухомість»  

Підприємства та відображення їх у фінансовій звітності, модель переоцінки. Для цього внести 

зміни до п.4.7. Розділу 4 «Основні засоби» і п.7.4. Розділу 7 «Інвестиційна нерухомість» 

«Положення про облікову політику для складання фінансової звітності по Міжнародним 

стандартам фінансової звітності Приватного акцiонерного товариства «Фірма «Полтавпиво» 

(скорочено – ПрАТ «Фірма «Полтавпиво»), викладеного у новій редакції і затвердженого 

Наказом № 378 від 29.12.2018 року, і ввести ці зміни в дію починаючи з 01.07.2020 року. 

2) Для визначення переоціненої вартості необоротних активів Підприємства залучити 

незалежного сертифікованого оцінювача. 

3) Провести ці зміни в бухгалтерському обліку починаючи із 2-го півріччя 2020 року. 

  

Внаслідок внесених змін в облікову політику балансова вартість основних засобів груп 

«Будинки, споруди та передавальні пристрої», «Машини та обладнання», «Транспортні засоби» 

та «Інвестиційна нерухомість»  станом на 31.12.2020 року збільшилася на 107058 тис.грн., а 

також були нараховані відстрочені податкові зобов’язання на суми дооцінок в розмірі 19273 

тис.грн. 

 

5.3. Виправлення помилок попередніх періодів 

Товариство у 2020 році виправлення помилок попередніх періодів у фінансові звітності не 

здійснювало.  

 

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У 

ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

6.1.Розкриття інформації, поданої у Балансі (Звіті про фінансовий стан) (Форма № 1, 

тис.грн.): 

6.1.1.Нематеріальні активи (рядки 1000, 1001, 1002) 

 

Інші 

нематеріальні 

активи за 

собівартістю 

Разом  

Первісна вартість:   

На 1 січня  2 899 2 899 

Надходження 2 727 2 727 

Вибуття 2 500 2 500 

На 31 грудня  3 127 3 127 



Амортизація та знецінення:  
 

На 1 січня  2 418 2 418 

Амортизація за рік 585 585 

Вибуття 2 500 2 500 

На 31 грудня 503 503 

Чиста балансова вартість:  
 

На 1 січня  481 481 

На 31 грудня  2 624 2 624 

Нематеріальні активи, щодо яких існує обмеження права власності, оформлені в заставу, 

призначені для продажу, придбані за рахунок цільового фінансування, створені Товариством, 

відсутні. 

 6.1.2. Основні засоби та інвестиційна нерухомість (рядки 1010, 1011, 1012, 1015, 1016 

та 1017) 
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Первісна 

вартість : 
  

                        

На 1 січня 2020 

року 

34 80 126129 60574 19439 74 2383 2356 1 95 12708 5077 228950 

Надходження 

    963 2073 1975     484     0 17906 23401 

Вибуття 

      0       3   0   8223 8226 

Переоцінка 

455   -19434 -13264     -563           -32806 

Інші зміни 

0   0 0     0 0     0 -102 -102 

На 31 грудня 2020 

року 

489 80 107658 49383 21414 74 1820 2837 1 95 12708 14658 211217 

Знос та 

знецінення: 

                        0 

На 1 січня 2020 

року 

27   93836 40224 14251   1926 1733   62 5414   157473 

Знос за рік 

1   4626 4576 2335   336 297   5 1520   13696 

Вибуття 

      0       3   0     3 

Переоцінка 

-28   -95989 -41859     -1988           -139864 

Інші зміни 

0   0                   0 

На 31 грудня 2020 

року 

0 0 2473 2941 16586 0 274 2027 0 67 6934 0 31302 



Чиста балансова 

вартість: 

                        0 

На 1 січня 2020 

року 

7 80 32293 20350 5188 74 457 623 1 33 7294 5077 71477 

На 31 грудня 

2020 року 

489 80 105185 46442 4828 74 1546 810 1 28 5774 14658 179915 

 

Групи «Будинки, споруди та передавальні пристрої», «Машини та обладнання», 

«Транспортні засоби» та «Інвестиційна нерухомість»  станом на 31.12.2020 року відображені в 

балансі Товариства за переоціненою вартістю, яка була визначена незалежним оцінювачем як 

справедлива вартість на дату оцінки із застосуванням дохідного та витратного методів і з 

порівнянням їх результатів. Дооцінка цих груп на 31.12.2020 року склала всього 107058 тис. 

грн., в тому числі: 

Назва групи По собівартості По переоціненій 

вартості 

Різниця (+/-) 

Будинки, споруди та 

передавальні пристрої 

28630 105185 76555 

Машини та 

обладнання 

17847 46442 28595 

Транспортні засоби 121 1546 1425 

Інвестиційна 

нерухомість 

6 489 483 

Разом: 46604 153662 107058 

Основні засоби, що тимчасово не використовуються станом на 31.12.2020 року, по 

балансовій вартості – 4172 тис.грн. 

Переоцінена вартість повністю зношених основних засобів – 13537 тис.грн. 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду – 1918 тис.грн. 

Основні засоби, щодо яких існує обмеження права власності, оформлені в заставу, 

призначені для продажу, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні. 

  

 6.1.3. Інші довгострокові фінансові інвестиції (рядок 1035). 

В рядку «Інші довгострокові інвестиції» на 31.12.2020 року та на 31.12.2019 року 

обліковуються частки в господарських товариствах на суму 2 тис.грн. , по яким відсутні дані для 

визначення їх справедливої вартості. На дату першого застосування МСФЗ 9 ( 01 січня 2018 

року) їх собівартість була визнана справедливою вартістю. В 2020 році змін по цій статті не 

було. 

6.1.4. Запаси (рядки 1100, 1101, 1102, 1103 та 1104). 

 
На 31.12.2020. На 31.12.2019. 

Сировина й матеріали 15 282 17 628 

Паливо 38 37 

Тара і тарні матеріали 2 606 5 543 

Будівельні матеріали 993 369 

Запасні частини 2 406 5 934 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 1 299 644 

Незавершене виробництво 5 730 9 009 

Готова продукція 7 920 5 318 

Товари 7 22 

Запаси разом (рядок 1100) 36 281 44 504 

  



6.1.5. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, за 

амортизованою собівартістю, фінансова (рядок 1125). 

 
На 

31.12.2020. 

На 

31.12.2019. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 36 506 36 117 

В т.ч. з іноземними покупцями 1350 1258 

Резерв кредитних збитків (1 407) (1 392) 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,  

роботи, послуги разом (рядок 1125) 
35 099 34 725 

 

Зміна резерву кредитних збитків представлено нижче:  

 

6.1.6. Інша поточна дебіторська заборгованість (не фінансові активи, за 

номінальною вартістю або вартістю погашення) (рядок 1155). 

 

На 31.12.2020. На 31.12.2019. 

За виданими авансами 5 361 1881 

В тому числі в іноземній валюті 1820 180 

За розрахунками з бюджетом - - 

У тому числі з податку на прибуток - - 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість разом (рядок 1155) 202 110 

В тому числі:   

Розрахунки з фізособами  1 

Розрахунки за нарахованими відсотками  71 

Розрахунки по соцстраху та ФСНВ 202 38 

 

6.1.7. Гроші та їх еквіваленти, за справедливою вартістю, що дорівнює їх 

номінальній вартості (рядок 1165) 

 

На 31.12.2020. На 31.12.2019. 

Поточні рахунки в національній валюті 39681 32093 

Поточні рахунки в іноземній валюті  14120 4603 

Спеціальний рахунок в національній 

валюті (ПДВ) 690 724 

Разом Гроші на поточних рахунках в 

банках (р.1167) 54 491 37 420 

Готівка в касі (р.1166) 2 3 

Гроші та їх еквіваленти разом (рядок 

1165) 54 493 37 423 
 

Залишок на початок року, тис. грн. 1 473 

Нараховано резерву 20 

Використано резерву 5 

Відновлено резерву - 

Залишок на кінець року 1 488 



6.1.8. Інші оборотні активи (рядок 1190) та витрати майбутніх періодів (рядок 1170). 
 

 
На 31.12.2020. На 31.12.2019. 

Передоплата періодичних видань, страхування та ліцензія 45 61 

Витрати майбутніх періодів (рядок 1170) 45 61 

Податковий кредит з ПДВ, не підтверджений податковими 

накладними 13 595 

Інші оборотні активи разом (рядок 1190) 13 595 

 

6.1.9. Власний капітал (рядки 1400-1495) 

 На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Статутний капітал, рядок 1400 67 416 67 416 

Капітал у дооцінках, рядок 1405 84 807 9 227 

Резервний капітал, рядок 1415 4 220 2 734 

Нерозподілений прибуток, рядок 1420 100 858 57 737 

Всього власний капітал, рядок 1495 257 301 137 114 

 

Статутний капітал Товариства становить 67 416 310,50 грн (шістдесят сім мільйонів 

чотириста шістнадцять тисяч триста десять гривень п’ятдесят копійок). 

Статутний капітал Товариства поділений на 19 261 803 (дев’ятнадцять мільйонів двісті 

шістдесят одна тисяча вісімсот три) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 3,50 грн 

кожна. 

Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль). Змін у Статутному капіталі у 2020 році не було. 

Інформація про власників - юридичних осіб: 

№ з/п Реєстраційний код, 

Найменування або ПІБ, 

Країна реєстрації 

Місцезнаходження (місце 

проживання) 

Загальна 

кількість 

ЦП 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 
1 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Емпоріум-

П" 35952242 Країна: УКРАЇНА 

м.Полтава вул. Європейська, 

160, м.Полтава, Полтавська 

область, 36008, УКРАЇНА 

18593584 96,530859 

2 RENAISSANCE SECURITIES 

(CYPRUS) LIMITED HE 72487 

Країна: КІПР 

Nicosia Arch. Makariou III 2-4 

Capital Center, 9th floor, 

Nicosia, 1065, КІПР 

329536 1,710826 

Інформація про власників - фізичних осіб: 

Загальна кількість рахунків фізичних осіб -414; Загальна кількість ЦП – 38682; Відсоток у 

статутному капіталі – 1, 758308%. 

Резервний капітал утворюється в розмірі 15% від статутного капіталу Товариства і 

формується шляхом щорічного відрахування не менше 5% суми чистого прибутку Товариства за 

рік. Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства. 

Порядок використання коштів резервного капіталу Товариства визначається Загальними 

зборами акціонерів. В 2020 році було проведено відрахування до резервного капіталу частини 

чистого прибутку в сумі 1 486 тис. грн.   

Станом на 31.12.2020 року чисті активи товариства складають 257 301 тис.грн. Ця сума 

вище вартості статутного капіталу на 189 885 грн. Вартість чистих активів за 2020 рік 

збільшилась на 120 187 тис.грн. за рахунок отриманого в 2020 році прибутку та проведення 

переоцінки основних засобів. 



 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

 2020 р. 2019 р. 

Залишок на 1 січня  57 737 27 178 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 31 819 29 718 

Дивіденди - - 

Перенесення до нерозподіленого прибутку сум амортизації дооцінки 

необоротних матеріальних активів  2995 1 673 

Перенесення до нерозподіленого прибутку сум дооцінки необоротних 

матеріальних активів при переході на МСФЗ (старі дооцінки) 9227  

Інші зміни 566  

Збільшення резервного капіталу Товариства за рахунок відрахування 

частини нерозподіленого прибутку  -1 486 -832 

Залишок на 31 грудня 100 858  57 737  

 

6.1.10. Зобов’язання та забезпечення ( рядки 1500, 1595, 1610, 1615, 1620, 1621, 1625, 

1630, 1635, 1660, 1690 та 1695). 

 На 31.12.2020. На 31.12.2019. 

Фінансові зобов’язання ( за 

амортизованою собівартістю) 
15 664 36 955 

В тому числі:   

Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями (з 

позики в іноземній валюті), рядок 

1610 

7 565 18 393 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, рядок 1615 
8 099 18 562 

В тому числі з іноземними - - 

Не фінансові зобов’язання та 

забезпечення ( за вартістю 

погашення) 

41086 17174 

В тому числі:   

Відстрочені податкові зобов’язання 20987 914 

Разом довгострокові зобов’язання 

та забезпечення 
20987 914 

Поточні не фінансові 

зобов’язання та забезпечення 
20 099 16 260 

В тому числі:   

За розрахунками з бюджетом, 

(рядок 1620) в т.ч. 
7 513 6 205 

- акцизний податок 4 285 4 559 

- податок на прибуток 284 650 

- пдв 2 146 478 

- пдфо 384 222 

- плата за воду 278 262 

- інші податки 136 94 

За розрахунками із страхування, 

рядок 1625 
469 248 



За розрахунками з оплати праці, 

рядок 1630 
1 859 1 007 

За одержаними авансами, рядок 

1635 
11 12 

Поточні забезпечення, рядок 1660 7 597 8 387 

Інші поточні зобов'язання разом 

(рядок 1690) 2 650 401 

В тому числі:   

По податковому кредиту по ПДВ 542 241 

Розрахунки з іншими кредиторами 

(ліцезії на виробництво та оптову 

торгівлю пивом) 2 003 96 

Розрахунки з іншими кредиторами 

(рах.685 аліменти, розрахунки з 

профспілкою та інше) 105 64 

 

Рух забезпечень за 2020 рік (рядок 1660) 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

 

Залишок на 1 січня 8 387 

Нараховано за рік  3 657 

Використано у звітному році 4 447 

Залишок на 31 грудня (рядок 1660) 7 597 

 

6.2.Розкриття інформації, поданої у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

(Форма № 2, тис.грн.): 

 

6.2.1.Чистий дохід від реалізації (рядок 2000) 

 2020 р. 2019 р. 

Дохід від продажу готової продукції 311 970 323 108 

Вирахування з доходу (повернення готової продукції) (186) (95) 

Чистий дохід від реалізації разом (рядок 2000) 311 784 323 013 

 

6.2.2. Собівартість реалізації (рядок 2050) 

 2020 р. 2019 р. 

Сировина та матеріали 137284 162095 

Заробітна плата 28680 23191 

Нарахування на ЗП 6281 5093 

Амортизація 8978 7427 

Інші витрати 23398 23498 

Собівартість реалізації (рядок 2050) 204 621 221 304 



 

6.2.3. Адміністративні витрати (рядок 2130) 

 2020 р. 2019 р. 

Сировина та матеріали 688 821 

Заробітна плата 5969 5392 

Нарахування на ЗП 1228 1117 

Амортизація 1097 960 

Інші витрати 7191 6442 

Адміністративні витрати всього (рядок 2130) 16 173 14 732 

 

6.2.4. Витрати на збут (рядок 2150) 

 2020 р. 2019 р. 

Сировина та матеріали 2621 3093 

Заробітна плата 8757 8076 

Нарахування на ЗП 1933 1775 

Амортизація 1882 1713 

Інші витрати 32517 31828 

Витрати на збут всього (рядок 2150) 47 710 46 485 

 

6.2.5.  Інші операційні доходи та витрати (рядки 2120 та 2180) 

a. Інші операційні доходи, рядок 2120 

 2020 р. 2019 р. 

Операційна оренда активів 161 158 

Операційна курсова різниця 7 407 3 141 

Реалізація оборотних активів 2 510 3 392 

Інші доходи 4 223 5 204 

В тому числі:   

Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 128 6 

Нараховані %% банку на залишок коштів 3 979 5 052 

Оприбутковані відходи 116 146 

Інші операційні доходи разом (рядок 2120) 14 301 11 895 

 

b. Інші операційні витрати, рядок 2180 

 2020 р. 2019 р. 

Пені, штрафи, неустойки 29 69 

Операційна оренда активів 2 324 2 537 

Операційна курсова різниця 6 473 2 739 

Реалізація оборотних активів 2 528 3 336 

Сумнівні та безнадійні борги (донарахування резерву та списання 

заборгованості) 20 9 

Інші витрати  1764 3 519 

В тому числі:   

Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти 0 14 

Псування цінностей та понаднормове списання 386 354 

Відшкодування пільгових пенсій 79 49 

Відрахування профспілці 142 124 

Матеріальна допомога працівникам 566 2336 

Представницькі витрати 4 35 



Отримані послуги 293 494 

Витрати на утримання медпункту 294 113 

Інші операційні витрати разом (рядок 2180) 13 138 12 209 

 

6.2.6. Інші витрати (рядок 2270) 

 2020 р. 2019 р. 

Благодійні та фінансові допомоги 358 427 

Корпоративні витрати 165 213 

Уцінка необоротних активів 18 - 

Інші витрати разом (рядок 2270) 541 640 

 

6.2.7. Фінансові витрати (рядок 2250) 

 2020 р. 2019 р. 

Відсотки за користування позикою 1 761 2 024 

 

6.2.8. Податок на прибуток 

Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

 2020 р. 2019 р. 

Витрати (дохід) з податку на прибуток (рядок 2300) 10 322 7 796 

 

Витрати з податку на прибуток включають витрати з поточного податку на прибуток в 

сумі 8865 тис.грн. і відстрочений податок 1457 тис.грн. на тичасові різниці від операційної 

діяльності Товариства. 

 

Відстрочений податок на прибуток у звіті про фінансовий стан: 

 На 31.12.2020. На 31.12.2019 

Відстрочені податкові активи (рядок 

1045) - - 

Відстрочені податкові зобов'язання 

(рядок 1500) 20 987 914 

Чисті відстрочені податкові 

активи / (зобов'язання) 20 987 914 

Відстрочений податок на прибуток, нарахований на дооцінку основних засобів, станом на 

31.12.2020 року складає 18616 тис.грн. 

 

6.3. Розкриття інформації, відображеної в Звіті про рух грошових коштів (за прямим 

методом) (тис.грн.) 
 

РОЗШИФРОВКА рядку 3095 (інші надходження): 

ПОКАЗНИК 2020 рік  2019 рік 

Зарахування коштів за  продаж валюти  4698 

Зарахування на валютний рахунок придбаних 

валютних коштів 
15220 

2620 

Повернені невитрачені кошти, видані під звіт 98 25 

Повернення зайво виплаченої зарплати 12 19 

Надійшло відшкодування Чорнобильської відпустки 9 9 

Повернення помилково перерахованих коштів 28  

ВСЬОГО 15367 7 371 



 

Розшифровка рядку 3190 (інші витрачання): 

ПОКАЗНИК 2020 рік  2019 рік 
Продаж валюти  з валютного рахунку  4707 

Покупка валюти 15107 2620 

Видано під звіт 479 524 

Витрачено на оплату  за оренду а/м у фізичних осіб 31 32 

Оплачено за ліцензію 501 500 

Оплачено за підписку 14 17 

Перераховані утримання по виконавчим листам 224 25 

Відшкодування пільгових пенсій 79 49 

Перераховані аліменти  209 

Перераховані матеріальні допомоги фізособам 22  

Перераховано по договорам ЦПХ 9  

Перераховано профспілці  570 514 

Розрахунково-касове обслуговування банків 281 175 

Перераховано за страхування 166  

Перераховані штрафні санкції  2 39 

Перераховані фінансові та благодійні допомоги 353 408 

ВСЬОГО 17838 9 819 

 

7. Розкриття іншої інформації 

 

7.1. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами належать: 

а). підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

б). асоційовані підприємства; 

в). спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

г). члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

д). близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

е). підприємства, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

ж). програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або 

будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є пов’язаною стороною Товариства. 

До переліку пов’язаних сторін віднесені акціонери (перелік наведений в Примітці 6.14 

«Власний капітал») та  управлінський персонал Товариства. Операції з акціонерами 

Товариством у звітному році не здійснювалися. 

Винагороди управлінському персоналу включають заробітну плату, премії, 

компенсаційні виплати, які враховані у складі "Адміністративних витрат". До складу 

управлінського персоналу входять члени дирекції та члени Наглядової ради (безоплатно). 

Винагорода управлінського персоналу за 2020 рік склала 5969 тис.грн.    
 

7.2. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

7.2.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю 

Товариство здійснює періодичні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто 

такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан, станом на кінець 

кожного звітного періоду. 



Класи активів 

та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вхідні дані 

Грошові 

кошти  

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий 1 рівень: Офіційні курси 

НБУ 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. Зміни справедливої 

вартості фінансових 

інструментів, класифікованих як 

призначені для продажу, 

відображується у прибутку чи 

збитку. Зміни справедливої 

вартості фінансових 

інструментів, класифікованих як 

доступні для продажу, 

відображується в іншому 

сукупному доході. 

Ринковий, 

витратний 

1,2 і 3 рівень: Офіційні 

біржові курси організаторів 

торгів на дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, використовуються 

ціни закриття біржового 

торгового дня за курсом на 

основному ринку для цього 

активу або, за відсутності 

основного ринку, на 

найсприятливішому ринку 

для нього. Якщо відповідних 

відкритих даних немає, коли 

діяльність ринку для активу 

на дату оцінки незначна, або 

її взагалі немає, 

використовуються вхідні 

дані 3-го рівня ієрархії: 

власна інформація, ціни 

попередніх операцій або 

цінова інформація третіх 

сторін,  припущення, які 

використовували б учасники 

ринку, встановлюючи ціну 

на актив, в тому числі 

припущення про ризик. 

Інвестиційна 

та власна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної та 

власної нерухомості 

здійснюється за собівартістю. 

Подальша оцінка інвестиційної та 

власної нерухомості 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний 

1 і 2 рівень: Ціни на ринку 

нерухомості, дані оцінки 

професійних оцінювачів 

Власні 

основні засоби 

(крім 

нерухомості) 

Первісна оцінка здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

Витратний 

2 і 3 рівень: порівняльний 

метод, дані оцінки 

професійних оцінювачів 

 

7.2.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних 

оцінок справедливої  вартості на прибуток або збиток 



Використання закритих вхідних даних 3-го рівня ієрархії справедливої вартості 

застосовано для оцінки часток в господарських товариствах, що були оцінені за справедливою 

вартістю в сумі 2 тис.грн. у попередніх звітних періодаїх. Дані для проведення їх переоцінки у 

Товариства відсутні. 

 

7.2.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості    
Класи 

активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливо

ю вартістю  

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними 

Усього 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

Дата оцінки 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 31.12.19 

Фінансові 

інвестиції 

- - - - 2 2 2 2 

Гроші та їх 

еквіваленти 

(рахунки в 

банках0 

54 493 

  

 

37 423 - - - - 54 493 37 423 

Дата оцінки 30.06.20. - 30.06.20. - 30.06.20

. 

-   

Нерухомість 105674 - - - - - 105674 - 

Машини, 

обладнання 

та 

транспортні 

засоби 

- - 47988 - - - 47988 - 

Разом: 160167 37423 47988 - 2 2 208157 37425 

 

7.2.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

   У 2020  році переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було. 

7.2.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням 

вихідних даних 3-го рівня ієрархії  

Рух активів, що оцінюються за справедливою вартість з використанням вихідних даних 3-го 

рівня ієрархії, не відбувався. 

 

7.2.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів, відображених в Балансі  

(Звіті про фінансовий стан),  в порівнянні з їх балансовою вартістю (тис.грн.): 

Фінансові активи за 

справедливою вартістю 
Балансова вартість Справедлива вартість 

На 

31.12.2020р. 

На 

31.12.2019р. 

На 

31.12.2020р. 

На 

31.12.2019р. 

Фінансові інвестиції 2 2 2 2 

Дебіторська заборгованість 35099 34725 35099 34725 

Грошові кошти  54 493 37 423 54 493 37 423 

Разом фінансові активи: 89594 72150 89594 72150 

Фінансові зобов’язання 15664 36955 15664 36955 

 



Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка 

суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для 

користувачів фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості 

фінансових активів в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у п. 7.3. Примітки 7. 

 

7.2.7.Справедлива вартість фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Товариства містять грошові кошти,  

дебіторську і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 

розкривається у відповідних розділах цих приміток.  

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 

Товариства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 

 

 

Балансова вартість Справедлива вартість 

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 

тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Фінансові активи за амортизованою 

собівартістю:     

Дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги 
35 099 34 725 35 099 34 725 

Фінансові активи за справедливою 

вартістю: 54495 37425 54495 37425 

Фінансові інвестиції 2 2 2 2 

Гроші та їх еквіваленти 54 493 37 423 54 493 37 423 

Разом фінансові активи: 89 594 72 150 89 594 72 150 

Фінансові зобов'язання за 

амортизованою собівартістю:     

Торгівельна та інша кредиторська 

заборгованість 
8 099 18 562 8 099 18 562 

Поточна кредиторька заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
7 565 18 393 7 565 18 393 

Разом 15 664 36 955 15 664 36 955 

 

7.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

7.3.1. Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і 

є важливим елементом його діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на 

непередбачуваності фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного 

впливу на фінансові показники Товариства. Операційний і юридичний контроль має на меті 

забезпечувати належне функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації 

операційних і юридичних ризиків. 

 Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 

вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 

унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок 

впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний 

ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності.  

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління 

ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також 

постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики 

управління ризиками. 



Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 

виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 

застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

Категорії фінансових інструментів 

 31-12-2020 31-12-2019 

 тис. грн. тис. грн. 

Фінансові активи 89 594 72 150 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 35 099 34 725 

Фінансові інвестиції 2 2 

Гроші та їх еквіваленти 54 493 37 423 

Фінансові зобов'язання 15 664 36 955 

Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 8 099 18 562 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 
7 565 18 393 

 

7.3.2. Кредитний ризик 
  Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент 

не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої 

сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та 

депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість (в т.ч. позики) та векселі. 

ПрАТ «Фірма «Полтавпиво» схильне до кредитного ризику відносно дебіторської 

заборгованості.  

 Основним методом оцінки кредитних ризиків Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна 

інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 

Станом на 31.12.2020 року кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за 

амортизованою собівартістю, не є високим, що підтверджується чинниками, які враховують 

специфіку контрагентів Товариства, які практично не допускають прострочення платежів. 

Управлінський персонал Товариства оцінює загальні економічні умови і  проводить оцінку  як 

поточного, так і прогнозного напрямків змін умов станом на звітну дату. 

До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить: 

- встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах; 

- диверсифікацію структури активів; 

- аналіз платоспроможності контрагентів; 

- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості. 

У Товариства для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу 

ризиків створені: система управління ризиками, система внутрішнього контролю. 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

- ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою 

групою). 

 

7.3.3.Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик 

охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. 

Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, 

відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку 

з інвестиціями в фінансові інструменти. 



Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що 

виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи 

спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його 

емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими 

здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 

пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів в межах своєї 

операційної діяльності. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Для управління 

валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у 

загальному обсязі активів. Оцінка валютних ризиків здійснюєтьсяна основі аналізу чутливості. 

Визначення порогу чутливості Товариством здійснювалося на основі статистичних даних 

НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 

історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від 

володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 

номінованими в іноземній валюті. На звітну дату Товариство має активи та зобов'язання, 

номіновані у валюті, відмінній від функціональної, тому існує вплив цього ризику на діяльність 

Товариства.  

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання валютного курсу на +12,69 

відсотка за 12 місяців 2020 року та ±3,24 відсотка за 2019 рік відповідно. 

Чутливі до коливань валютного курсу активи 

Тип активу 31.12.2020 31.12.2019 

Поточні рахунки в іноземній валюті 14120 4603 

Дебіторська заборгованість в іноземній 

валюті 

3168 1438 

РАЗОМ 17288 6041 

Частка в активах , % 5,5 3,2 

Кредиторська заборгованість в 

іноземній валюті 

7565 18393 

Частка в зобов’язаннях , % 21,2 34,6 

 

Аналіз чутливості активів до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо 

волатильності курсів іноземних валют. 

Валютні ризики 

валюта  сума % змін Зростання 

вартості 

Зменшення вартості 

31.12.2019 

Долар США 6041 3,24 +205 -205 

31.12.2020 

Долар США 17288 12,69 +2194 -2194 

             Аналіз чутливості зобов’язань до валютних ризиків проведено на основі історичних 

даних щодо волатильності курсів іноземних валют. 

Валютні ризики 

валюта  сума % змін Зростання 

вартості 

Зменьшення вартості 

31.12.2019 

Долар США 18393 3,24 +625 -625 



31.12.2020 

Долар США 7565 12,69 +960 -960 

 

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме 

як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.  

 Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високо 

інфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво 

Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній 

валюті з фіксованою відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг 

відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі зростання 

відсоткових ризиків моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 

можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.  

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовує історичну 

волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за 

оприлюдненою інформацією НБУ. 

 Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 

процентних пункти. Аналіз чутливості для таких фінансових інструментів заснований на 

припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і 

показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих 

активів Товариства. 

 Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою 

відсотковою ставкою розраховується як різниця між дисконтованими грошовими потоками за 

діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за 

кожним фінансовим інструментом. 

Керівництво Товариства вважає, що вплив процентного ризику на вартість чистих активів 

Товариства є несуттєвим, тому що Товариство немає боргових зобов'язань  з плаваючою 

процентною ставкою. В період з 01.01.2020 по 31.12.2020 у Товариства відсутні активи, які 

наражаються на відсоткові ризики. На звітну дату Товариство не має кредитів і довгострокових 

позик. 

 

7.3.4. Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 

зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки 

грошових коштів або іншого фінансового активу. Товариство здійснює контроль ліквідності 

шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з 

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також 

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

Коефіцієнт загальної ліквідності 3,68, що вище від нормативного значення (1,0-2,0). 

Для управління ризиком ліквідності Товариством контролюються обсяги ліквідних 

активів, які можуть бути конвертовані у грошові кошти упродовж п’яти днів. 

Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 

 31.12.2020 31.12.2019 

 менше ніж 

5 днів 

більше ніж 5 

днів 

менше ніж 

5 днів 

більше ніж 5 

днів 

Запаси - 36281 - 44504 

Грошові кошти та їх еквіваленти 54 493 0 37 423 0 

Дебіторська заборгованість та 

інші оборотні активи 

- 35 375 - 34 725 



Усього активів 54 493 71656 37 423 79220 

Поточні зобов’язання - 35 753 - 53 215 

Розрив (активи мінус 

зобов’язання) 

+54 493 +35893 +37 423 +26014 

 

7.4. Управління капіталом. 

 Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з 

різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності 

Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а 

також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм 

управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а 

також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й 

аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. 

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного 

періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На 

основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 

додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих зобов’язань. Товариство 

може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління 

капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку 

або стратегії розвитку. 

 Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 

 - зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно  

забезпечувало дохід для акціонерів Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

 - забезпечити належний прибуток акціонерам товариства завдяки встановленню цін на 

продукцію, товари та послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 

 - дотримання вимог до капіталу, встановлених загальними нормативами, законодавством, 

і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервного діючого 

підприємства. 

 Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює 

сумі капіталу, відображеного в балансі. 

 Склад власного капіталу на дату фінансової звітності (257 301 тис. грн.): 

 - Зареєстрований капітал (оплачений капітал) 67 416 тис. грн. 

- капітал у дооцінках 84 807 тис. грн. 

- резервний капітал 4 220 тис. грн. 

 - нерозподілений прибуток 100 858 тис. грн. 

Зобов’язання перекриваються капіталом повністю. Коефіцієнт фінансової незалежності 

(фінансового левериджу) на 31.12.2020 року дорівнює 1,8 (при нормативі 0,25-0,5). 

   

7.5. Умовні зобов'язання. 

 

7.5.1. Судові позови 

В процесі звичайної діяльності Товариство може бути залучено в судові розгляди. 

Керівництво Товариства вважає, що в кінцевому підсумку зобов'язання, якщо таке буде, що 

випливає з рішення судових розглядів або претензій, не спричинить суттєвого впливу на 

фінансове становище або майбутні результати діяльності Товариства.  

Станом на 31.12.2020 р. та на дату подання даної фінансової звітності Товариство не 

отримувало претензій від сторонніх організацій. Проти Товариства не були подані судові 

позиви, а також Товариство не було притягнуте до судових справ.  

 

7.5.2. Оподаткування 



Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які 

дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом 

нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти 

економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, 

засноване на оцінці керівництва економічної діяльності, ймовірно, що Товариство змушене буде 

сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість 

фінансових інструментів, втрати та резерви під кредитні збитки щодо дебіторської 

заборгованості, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство 

сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 

Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох 

років. 

 

7.5.3. Питання охорони навколишнього середовища 

Звичайна господарська діяльність Товариства може завдавати несуттєвої шкоди 

навколишньому середовищу. Нормативні положення щодо охорони навколишнього середовища 

в Україні змінюються та постійно переглядаються. 

Виробнича діяльність Товариства забезпечена «Дозволом на викиди  забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами» №53100137000-344 від 19.05.2017р., 

«Спеціальним дозволом на користування надрами» №6220 від 06.09.2017р., «Дозволом на 

спеціальне водокористування» №499/ПЛ/49д-19 від 129.11.2019р. Виконання умов дозволів 

забезпечують раціональне використання підземних питних вод, а саме проводиться постійний 

моніторинг  за рівнем вод в свердловинах та якісним їх складом за хімічними, 

бактеріологічними та радіологічними показниками,  проводиться контроль за концентрацією 

викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Відходи, що створюються в процесі 

виробництва накопичуються в спеціально обладнаних місцях та  передаються на утилізацію або 

на захоронення, згідно з діючим договором. Керівництво вважає, що за існуючих умов 

застосування законодавства у Товариства не існує суттєвих зобов’язань щодо завдання шкоди 

навколишньому середовищу, які мають бути нараховані у фінансовій звітності згідно з МСФЗ. 

 

7.5.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою 

балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 

знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення фінансових активів  шляхом 

відшкодування їх вартості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які 

наявні на дату балансу, а саме даних щодо фінансового стану дебіторів Товариства. На думку 

керівництва додатковий резерв під знецінення фінансових активів на сьогоднішній день не 

потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 

7.5.5. Поруки та застави 

На звітну дату у Товаристві відсутні видані поруки та застави. 

 

7.5.6. Прибуток на акцію 

Товариство представляє показники базисного та розбавленого прибутку на акцію щодо 

своїх звичайних акцій керуючись МСБО 33 «Прибуток на акцію». 

Суми базового прибутку на акцію розраховано шляхом розподілу чистого прибутку за 

рік, що припадає на власників звичайних акцій Товариства, на середньозважену кількість 

звичайних акцій в обігу протягом року. 



Прибуток на акцію склав на 31.12.2020 року 1,65192 грн. і на 31.12.2019 року – 1,54285 

грн. Дивіденди в 2020 році не оголошувалися і не виплачувалися. Товариство не має 

заборгованості із виплати дивідендів акціонерам. 

 

7.6.   Події після звітної дати  

Після складання фінансових звітів за 2020 рік не відбувалися: 

- події після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, 

пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагали б коригування відповідних активів 

і зобов'язань, а також уточнення оцінки відповідних статей; 

- події, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що не потребують 

коригування статей фінансових звітів, але підлягають розкриттю інформації про них в 

Примітках до фінансової звітності, у визначенні МСБО.  
 

Генеральний директор               В.М. Лавріченко  

Головний бухгалтер               А.З. Заславець  

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Лисенко" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35796588 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

36007, Полтавська обл., м.Полтава,  

вул. Кучеренка, 4, кв. 49 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4169 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 327/4, дата: 28.07.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 1/2021/ОА, дата: 30.09.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.01.2021, дата 

закінчення: 16.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 16.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

118 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Адресат 

- Акціонери та керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА 

«ПОЛТАВПИВО» (скорочено ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО»); 

- Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). 

 

І. ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка 

Ми провели аудит повного пакету індивідуальної фінансової звітності загального призначення 

( надалі – фінансова звітність в усіх відмінках) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 



ТОВАРИСТВА «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» (скорочено ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО») 

(ЄДРПОУ 05518768, місцезнаходження: вул. Європейська, буд 160, м. Полтава, Полтавська 

обл., 36008, надалі – Товариство в усіх відмінках), що складається з: 

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31.12.2020 року (Форма №1);  

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за  2020 рік (Форма №2); 

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (Форма №3); 

- Звіту про власний капітал за  2020 рік (Форма №4);  

- Приміток до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року ПрАТ 

«ФІРМА «ПОЛТАВПИВО», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності,  включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншої пояснювальної 

інформації. 

-  

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 

аспектах  фінансовий стан ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» на 31 грудня 2020 року, та його 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до  

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV ( 

із змінами) щодо її складання. 

Основа для  думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід 

відобразити в нашому звіті. 

Облікові оцінки, в тому числі за справедливою вартістю. Знецінення активів 

До ризиків суттєвого викривлення було віднесено застосування управлінським персоналом 

облікових оцінок, в тому числі щодо справедливої вартості. Аудитор вважає, що питання 

облікових оцінок при визначенні вартості фінансових інструментів та інших активів і 

застосування управлінським персоналом при цьому оціночних суджень та припущень, які 

впливають на величину активів, відображених у звітності, є одним із значущих для аудиту.  

Під час такого визначення аудитором враховувалися зони оціненого підвищеного ризику 

суттєвого викривлення та значні ризики, ідентифіковані відповідно до МСА 315, а також 



значні судження, зроблені управлінським персоналом щодо питань у фінансовій звітності, 

включно з обліковими оцінками, ідентифікованими аудитором як такі, що мають високу 

невизначеність, та вплив на аудит важливих подій або операцій, що відбулись протягом 

періоду. 

Аудитором були проведені процедури оцінювання того, чи є облікові оцінки, застосовані 

управлінським персоналом, обґрунтованими чи викривленими, у відповідності до вимог МСА 

540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та 

пов’язані з ними розкриття інформації». 

Інформація щодо застосовуваних Товариством методів оцінки щодо різних груп активів 

та зобов’язань наведена у Примітках до фінансової звітності за 2020 рік, які перевірялися 

аудитором.  

Аудитор привертає увагу до пунктів 3.4 «Оцінки справедливої вартості», та 3.6. 

«Оцінки строків корисного використання основних засобів, нематеріальних активів, та їх 

ліквідаційної вартості», 3.7. «Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 

активів» та інших пунктів Примітки 3. «Основні припущення, оцінки та судження», в яких 

розкривається інформація щодо чинників того, як застосування суджень та припущень 

впливають на суми, визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати 

причиною коригувань балансової вартості активів та зобов’язань  в наступному фінансовому 

році. 

Аудитор вважає, що наведені управлінським персоналом в Примітках до 

фінансової звітності розкриття щодо застосування облікових оцінок, в тому числі по 

справедливій вартості, а також методи, застосовувані Товариством при визначенні ознак 

знецінення активів, є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності 

залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка 

може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

Інша інформація  

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 

інформація, отримана на дату цього звіту аудитора, є Звітом з управління, складеним згідно 

вимог частини 7 статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV (із змінами) (Закон від 16.07.1999 № 996-XIV) та 

«Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління», затверджених Наказом 

Міністерства фінансів України від 07.12.2020 року № 982, а також проектом Регулярної річної 

інформації, що розкривається та подається до НКЦПФР згідно вимог Рішення Національної 

Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013  N 2826 «Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 

грудня 2013 р. за № 2180/24712 (із змінами) (надалі - Положення № 2826 від 03.12.2013), 

включаючи розкриття інформації у відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про 

цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 3480-IV (із змінами), в тому числі 

Річний звіт керівництва, який є частиною  річної інформації про емітента згідно статті 40-1 

цього Закону, а також є складовою Звіту з управління, що подається разом із фінансовою 

звітністю згідно Закону від 16.07.1999 № 996-XIV. 



Регулярна річна інформація, що розкривається та подається до НКЦПФР, включає перевірену 

аудитором фінансову звітність, тому аудитор здійснив аудиторські процедури щодо виявлення 

наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що подається ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» на виконання вимог 

Положення № 2826 від 03.12.2013 року ( із змінами) у відповідності з МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації».  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 

чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту 

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було 

включити до звіту. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 



фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 

інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 

звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 

питання в своєму звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 

такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 



 ІІ. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Опис питань і висновки, яких дійшов аудитор щодо: 

2.1. відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства 

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних 

рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення 

вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації 

положень ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного товариства». 

Станом на 31.12.2020 року чисті активи товариства 257 301 тис.грн. Ця сума більше 

вартості статутного капіталу  (67 416 тис.грн. ) на  189 885 тис. грн. 

Таким чином, перевищення вартості чистих активів Товариства над зареєстрованим 

розміром статутного капіталу станом на кінець звітного періоду – 31.12.2020 року, становить 

189 885 тис.грн., що відповідає вимогам ст.155 ЦКУ «Статутний капітал акціонерного 

товариства».  

 

2.2. виконання значних правочинів 

Згідно статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»  рішення про надання згоди на 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, 

становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.  

Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 

товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається 

загальними зборами за поданням наглядової ради.  

Аудитор виконав процедури на відповідність законодавству у частині вимог Закону України 

«Про акціонерні товариства» до здійснення значних правочинів. Вартість активів ПрАТ 

«ФІРМА «ПОЛТАВПИВО» станом на 31.12.2019 року (на 01.01.2020р.) складає 191 243 

тис.грн. Сума мінімального правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає  

19 124 тис. грн. 

Товариство у 2020 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» мало 

договори, які підпадають під визначення значних правочинів. Загальними зборами акціонерів 

23.04.2020 року прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 

значних правочинів, які вчинятимуться  протягом одного року з дня прийняття рішення, щодо 

поставок преформ з поліетилентерефталату (ПЕТФ), кришок поліетиленових для 

закупорювання ПЕТФ-пляшок, ручок для перенесення ПЕТФ-пляшок, скляних пляшок, 

жерстяних та алюмінієвих банок, ячменю та ячмінного солоду та будь-яких інших правочинів 

для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 190 млн. 

грн.  

Згода на надання інших правочинів на протязі року надавалася Наглядовою радою 

Товариства. 



Таким чином, аудиторами не було виявлено випадків порушення вимог законодавства щодо 

укладання Товариством значних правочинів. 

2.3. інформації, передбаченої частиною 2 ст.74 Закону України «Про акціонерні 

товариства» 

Частиною 2 статті 74 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлено, що 

ревізійна комісія (ревізор) Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської 

діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року готує висновок, в якому 

міститься інформація про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-

господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та 

подання звітності. 

Частиною 4 статті 75 цього Закону встановлено, що:  

«Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про 

аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою статті 74 

цього Закону, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-

господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності». 

Наша думка щодо достовірності та повноти фінансової звітності Товариства наведена в 

Першому розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» нашого Звіту незалежного аудитора. 

На виконання вимог Закону та МСА аудитором були проведені процедури згідно МСА 

250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності»: 

здійснено запити управлінському персоналу щодо ознайомлення з актами ревізій і перевірок, 

переліком судових справ і претензій, порівняння із інформацією з  Судового реєстру, 

спілкування з юристами Товариства. 

Згідно МСА 250: 

- Для законодавчих та нормативних актів, які загальновизнано безпосередньо 

впливають на визначення суттєвих сум і розкриття інформації в фінансовій звітності 

суб’єкта господарювання, наприклад, податкові та пенсійні законодавчі та 

нормативні акти, відповідальністю аудитора є отримання достатніх та прийнятних 

аудиторських доказів стосовно дотримання положень цих законодавчих і 

нормативних актів;  

- Для законодавчих та нормативних актів, які безпосередньо не впливають на 

визначення суттєвих сум і розкриття інформації у фінансовій звітності суб’єкта 

господарювання, але дотримання вимог яких може бути фундаментальним для 

операційних аспектів бізнесу, здатності суб’єкта господарювання продовжувати 

бізнес або уникнути суттєвих штрафних санкцій (наприклад, дотримання ліцензійних 

умов, дотримання регуляторних вимог до платоспроможності або дотримання вимог 

природоохоронних нормативних актів); недотримання вимог таких законодавчих і 

нормативних актів може суттєво впливати на фінансову звітність, відповідальність 

аудитора обмежується виконанням конкретних аудиторських процедур для 

ідентифікації недотримання вимог тих законодавчих і нормативних актів, які можуть 

мати суттєвий вплив на фінансову звітність.  

В 2020 році планові та позапланові перевірки додержання вимог законодавства Товариством 

контролюючими органами не проводилися.  

Новою редакцією Статуту, затвердженою Рішенням загальних зборів (Протокол № 35 від 

29.04.2019р.) посада Ревізора чи створення Ревізійної комісії Товариством не передбачена. 

Функції контролю покладені на Наглядову раду Товариства. 



За результатами проведених аудиторських процедур згідно МСА 250, аудитором не були 

виявлені випадки недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, які можуть мати 

суттєвий вплив на фінансову звітність, і не були виявлені факти порушення законодавства під 

час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення 

бухгалтерського обліку та подання звітності. 

 

2.4. Думка аудитора щодо інформації, наведеної у Звіті про корпоративне управління 

Товариство подає до НКЦПФР річну Регулярну інформацію про емітента у відповідності до 

вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року № 

3480-IV (із змінами). Річний звіт керівництва включається до річної інформації про емітента 

згідно статті 40-1 цього Закону, в тому числі Звіт про корпоративне управління, який повинен 

містити: 

1) посилання на: 

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; 

б) кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; 

в) всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги. 

2) якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в 

підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, - пояснення із сторони емітента, від яких частин 

кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. 

Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного 

управління, зазначеного в підпунктах "а" або "б" пункту 1 цієї частини, він обґрунтовує 

причини таких дій; 

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис 

прийнятих на зборах рішень; 

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) 

емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис 

прийнятих на них рішень; 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента; 

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

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

загальних зборах емітента; 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; 

9) повноваження посадових осіб емітента. 

При перевірці проекту Регулярної інформації емітента ПрАТ «ФІРМА «ПОЛТАВПИВО», 

отриманого до дати цього Звіту аудитора, щодо інформації, зазначеної у пунктах 1-4 статті 40-

1 Закону від 23.02.2006 року № 3480-IV, аудитором встановлено, що в ПрАТ «ФІРМА 

«ПОЛТАВПИВО» відсутній власний кодекс корпоративного управління, Принципи 

корпоративного управління, що застосовуються Товариством  в своїй діяльності, визначені 

чинним законодавством України та Статутом. Відповідну інформацію про практику 

корпоративного управління Товариство розкриває у складі Річної регулярної інформації, а 

саме:  інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на 

зборах рішень, персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу 

(дирекції), інформацію про проведені засідання наглядової ради та загальний опис прийнятих 

на них рішень. 

Комітети Наглядовою радою Товариства в 2020 році не створювалися. 



На нашу думку, інформація у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ФІРМА 

«ПОЛТАВПИВО» а саме: опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 

управління ризиками;  перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцій; інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на 

загальних зборах; порядок призначення та звільнення посадових осіб та їх повноваження, 

відображена в усіх суттєвих аспектах у відповідності до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-

1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  від 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є 

сертифікований аудитор: сертифікат аудитора серії А №000656, виданий рішенням АПУ № 

41 від 25.01.1996р., номер реєстрації у Реєстрі 100052, ACCA DipIFR (rus),  Лисенко Ольга 

Олександрівна. 

 

Підпис від імені аудиторської фірми: 

Директор ТОВ «АФ «Лисенко» 

сертифікат аудитора серії А №000656,  

виданий рішенням АПУ № 41 від 25.01.1996р.,  

номер реєстрації у Реєстрі 100052, ACCA DipIFR (rus)    _______________Лисенко О.О. 

36014, м. Полтава,  вул. Європейська, 2, офіс 411 

16.04.2021 року  

      Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування аудиторської фірми 

відповідно до установчих документів, 

якою було здійснено аудиторську 

перевірку 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Лисенко» 

Код за ЄДРПОУ 35796588 

Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та 

суб’єктів аудиторської діяльності, що 

ведеться Аудиторською палатою України 

(АПУ) 

Номер реєстрації в Розділі 2, 3 і 4 Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

4169  

Свідоцтво про відповідність системи 

контролю якості 

№ 0616 видане рішенням АПУ № 327/4 від 

28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 року 

Місцезнаходження 
36007, Полтавська обл., м.Полтава, 

вул.Кучеренка,4,кв.49 



Адреса офісу  
36014, м. Полтава, вул. Європейська, 2, офіс 

411 

Телефон 

e – mail:  

0505582871 

auditlysenko@gmail.com 

Відомості про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата та номер договору на проведення 

аудиту 

Договір  № 1/2021/ОА вiд 30.09.2020р. 

Дата початку та дата закінчення 

проведення аудиту 

04.01.2021р. – 16.04.2021р. 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

23.04.2020  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

 


