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ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
1. Загальна інформація
Вінницька кондитерська фабрика створена у 1929 році. За рішенням РВ ФДМУ по
Вінницькій області від 07.08.1995 року №146-П державне підприємство Вінницька кондитерська
фабрика в процесі приватизації була перетворена у Відкрите акціонерне товариство «Вінницька
кондитерська фабрика» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення
прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 р. №
699/94.
Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в 2010 році Загальними
зборами акціонерів прийнято рішення про зміну найменування Товариства з Відкритого
акціонерного товариства «Вінницька кондитерська фабрика» на Публічне акціонерне товариство
«Вінницька кондитерська фабрика».
24 квітня 2017 року Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про зміну
найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Вінницька кондитерська
фабрика» на Приватне акціонерне товариство «Вінницька кондитерська фабрика».
Адреса Головного офісу Товариства: Україна, Вінницька область, місто Вінниця, вулиця
Гліба Успенського, будинок 8.
Звітна дата: станом на 31 грудня 2018 року.
Звітний період: 2018 рік.
Товариство не здійснювало викуп власних акцій у 2018 році та рішень вищого органу
Товариства про зменшення статутного капіталу не приймалось.
Органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада. Виконавчим
органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.
Товариство не має в своїй структурі дочірніх та асоційованих компаній.
Види діяльності, які здійснює та має здійснювати Товариство:
Ключовим напрямком діяльності Товариства є: виробництво какао, шоколаду, цукрових
кондитерських виробів та виробництво борошняних кондитерських виробів з давальницької
сировини, яке орієнтовано на одного вітчизняного замовника ДП «КК «Рошен». Ще одним видом
діяльності Товариства є надання в операційну оренду власного нерухомого майна, але цей вид
діяльності не є основним для даного Товариства та займає незначну частину в структурі його
доходів.
На протязі звітного періоду змін стосовно видів діяльності, а також важливих подій в
розвитку, в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділення не відбувалось.
Стратегічна мета та спеціалізація Товариства:
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах Товариства та його
акціонерів від провадження основної та інших видів діяльності та здійснення інших операцій
відповідно до законодавства та вимог Статуту Товариства.
Частка керівництва в акціях.
Управлінський персонал не володіє акціями ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика».
Члени Наглядової Ради не володіють акціями ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика», а є
лише представниками юридичних осіб, які володіють акціями Товариства.

Частки юридичних осіб, в Статутному капіталі Товариства:
ТОВ «Центрально-Європейська кондитерська компанія» - 0,8048% ;
ДП «КК «Рошен» - 99,0968%.
2. Операційне середовище, ризики та економічна ситуація.
Нестабільність політичної та економічної ситуації, що розпочалася наприкінці 2013 року та
призвела до погіршення стану державних фінансів, волатильності фінансових ринків,
неліквідності ринків капіталу, підвищення темпів інфляції та девальвації національної валюти по
відношенню до основних іноземних валют, продовжувалася і у 2017 році. Девальвація гривні у
2017 році була помірною. 2018 рік, знаменувався стабілізацією для української національної
валюти. Вперше за останні роки, гривня в грудні виявилася міцнішою, ніж у січні. Якщо, станом
на початок січня 2018 року офіційний курс НБУ становив 28,07 грн. за долар, то на кінець грудня
2018 року – 27,68 грн. за долар. Вперше, за підсумками року зафіксовано не девальвацію, а
ревальвацію гривні. І нехай вона не дуже значна – всього близько 2%, але завдяки цьому
скромному зростанню гривні, з’явилися об’єктивні свідчення стабілізації економічної ситуації в
Україні. Споживча інфляція сповільнилася з 13,7% у 2017 році до 9,8% у 2018 році. Це свідчить
про розворот тренду зростання інфляції, який спостерігався у 2017 році, та послаблення
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фундаментального інфляційного тиску на українську економіку. Це відбулося насамперед завдяки
жорсткій монетарній політиці Національного банку.
Конфлікт на окремих територіях східної України, що розпочався навесні 2014 року,
залишається неврегульованим. Відносини між Україною та Російською Федерацією залишаються
напруженими. Проте, Українська економіка вже призвичаїлася до викликів сьогодення. За
оцінками Національного банку, за 2018 рік українська економіка зросла максимально за сім років на 3,3%. За оцінками НБУ, в 2019 році, зростання реального ВВП становитиме 2,5%.
Керівництво вважає, що воно вживає усіх необхідних заходів для підтримання стабільної
діяльності Товариства в умовах, що склалися. Однак наразі невідомо, як буде у подальшому
розвиватися ситуація у країні в цілому та, відповідно, неможливо визначити, як це може вплинути
на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.
Ця звітність відображає поточну оцінку керівництвом можливого впливу економічних умов
на операції та фінансове становище Товариства. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок
керівництва. Дана фінансова звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце, як
результат такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть
відомими і їх оцінка буде можливою.
3. Основи подання фінансової звітності.
Ця фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була складена
згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - «МСФЗ»), випущених
Комітетом з міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – «КМСФЗ»), та тлумачень,
опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (надалі –«МКТФЗ»).
Фінансова звітність складена за принципом історичної собівартості.
Ця фінансова звітність базується на принципах бухгалтерського обліку, зазначених в
Обліковій політиці Товариства. Основними принципами складання фінансової звітності
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності і МСБО 1 є:
· принцип нарахування (результати операцій і інших подій визнаються, коли вони
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у фінансовій
звітності того періоду, до якого вони відносяться);
· безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є
безперервно діючим і залишається діючим в осяжному майбутньому).
Функціональною валютою Товариства є національна валюта України – гривня. Ця валюта
найбільшим чином відображає економічну сутність відповідних подій та обставин, які стосуються
діяльності Товариства, у цій валюті також ведеться бухгалтерський облік Товариства. Валютою
подання фінансової звітності також є гривня. Одиниця виміру – тис. грн., якщо не вказано інше.
Статті звіту про фінансовий стан в іноземній валюті відображені у фінансовій звітності за
офіційним курсом НБУ, що діяв на 31 грудня 2018. Товариство не має дочірніх та асоційованих
компаній, тому не складає консолідовану фінансову звітність.
4. Основні принципи облікової політики.
Основні засоби. Основні засоби Товариства враховуються і відображаються у фінансовій
звітності Товариства відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».
Для визнання об’єктів необоротними активами, визначення дати їх введення в експлуатацію,
строку корисного використання, перегляду ліквідаційної вартості та перегляду строку корисного
використання створюється постійно діюча комісія.
Основними засобами в обліку визнаються матеріальні активи, вартість яких перевищує 6 000
гривень та очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких з дати введення в
експлуатацію становить понад один рік. Матеріальні активи, придбані Товариством як бувші в
експлуатації, можуть визнаватись основними засобами не залежно від вартісного критерію та
вводитись в експлуатацію на строк очікуваного корисного використання на підставі оцінок
управлінського персоналу за рішенням постійно діючої комісії.
Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобів
класифікуються по окремих класах.
Готові до експлуатації об'єкти, які плануються до використовування у складі основних
засобів, до моменту початку експлуатації обліковувати у складі класу придбані, але не введені в
експлуатацію основні засоби.
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Придбані основні засоби оцінювати по первинній вартості, яка включає вартість придбання і
всі витрати, пов'язані з доставкою і доведенням об'єкту до стану придатного для експлуатації.
Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінювати за фактичними прямими
витратами на їх створення. У момент введення в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю
відшкодування відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».
Термін корисного використання основних засобів переглядається щорічно за наслідками
річної інвентаризації.
Строки корисного використання по групах основних засобів визначаються в наступних
межах:
Будівлі та споруди – 600 місяців;
Обладнання та устаткування – 180 місяців;
Транспортні засоби – 180 місяців;
Меблі – 120 місяців;
Вимірювальні прилади - 120 місяців;
Інвентар– 60 місяців;
Комп’ютерна та оргтехніка - 60 місяців;
Інструменти – 60 місяців.
Терміни корисного використання встановлюються комісією під час огляду та введення
об’єкта в експлуатацію.
Строк корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг,
встановлюється рівним терміну дії договору лізингу (терміну сплати лізингових платежів).
Перегляд термінів корисного використання об’єктів основних засобів проводиться щорічно
членами постійно діючої комісії, в терміни після проведення річної інвентаризації і до закінчення
поточного фінансового року.
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним методом
виходячи з терміну корисного використовування цього об'єкту.
На дату звітності актив обліковується за первинною вартістю за мінусом накопиченої
амортизації та збитків від знецінення активу.
Вартість робіт, що приводять до збільшення очікуваних майбутніх вигод від об'єкта
основних засобів, включається до капітальних інвестицій з майбутнім збільшенням первісної
вартості основних засобів. Підставою для визнання капітальними інвестиціями витрат, пов'язаних
з поліпшенням основних засобів, є зростання внаслідок цих витрат очікуваного терміну корисного
використання об'єкта, кількості та/або якості продукції (робіт, послуг), яка виробляється
(надається) цим об'єктом.
Сумою очікуваного відшкодування вважається найбільша з двох оцінок: чиста вартість
реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від використання
основних засобів, включаючи його ліквідаційну вартість.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (технічний огляд,
технічне обслуговування, капітальний та поточний ремонт тощо), включаються до складу витрат
звітного періоду.
У разі наявності чинників знецінення активів відображати основні засоби за мінусом збитків
від знецінення згідно МСБО 36 «Знецінення активів».
Основні засоби, які призначені для продажу, і відповідають критеріям визнання
враховуються відповідно до МСФЗ 5.
Об'єкт основних засобів перестає Товариством визнаватися активом (списується з балансу) у
разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного
псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом.
Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при розбиранні і демонтажу основних
засобів, що ліквідуються, оприбутковуються з визнанням іншого доходу і зарахуванням на
рахунки обліку матеріальних запасів, включаючи матеріальні цінності і деталі з вмістом
матеріалів, які приймаються (збираються) спеціалізованими заготівельними (переробними)
підприємствами.
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Фінансовий результат від вибуття об'єктів основних засобів визначається вирахуванням з
доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат,
пов'язаних з вибуттям основних засобів.
Фінансові витрати не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних
(створених) повністю або частково за рахунок запозичень (за винятком фінансових витрат, які
включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до МСБО 23 «Витрати по
позиках».
Розкриття інформації про основні засоби наводиться у примітках до фінансової звітності
відповідно до вимог МСБО 16.
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності
згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які
не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства і
використовуються Товариством протягом періоду більш 1 року (або операційного циклу) для
виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Програмне забезпечення, яке є невіддільним і необхідним для забезпечення роботи
основних засобів, враховується у складі цих об'єктів.
Нематеріальні активи оцінюються по первинній вартості (собівартості), яка включає вартість
придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки початково
оціненої ефективності активу, вони признаються витратами періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду
їх використання, але не більше 20 років. Нарахування амортизації починається в місяці,
наступному після введення нематеріального активу в експлуатацію.
Очікуваний термін корисного використовування нематеріальних активів визначається при їх
введенні в облік спеціальною комісією, призначеною керівником Товариства.
На дату звіту нематеріальні активи враховуються по моделі первинної вартості з
урахуванням можливого знецінення відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів».
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умов оренди передаються в основному
всі ризики і вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв
визнання визначеному в МСБО 17 «Оренда».
Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Орендні платежі по операційній оренді відображаються в звіті про фінансові результати на
пропорційно-тимчасовій основі протягом відповідного періоду оренди.
У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, які підлягають отриманню від
орендаря, відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахованих поточних платежів.
Знецінення активів. Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з
урахуванням знецінення, яке визначається відповідно до МСБО 36.
За наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок:
справедливої вартості за мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця признається збитками від
знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу
до суми, яку буде відшкодовано.
Специфіка діяльності Товариства припускає враховувати все Товариство як Одиницю
генеруючу грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення
Одиниці в цілому в звітності не відображається.

Збиток від зменшення корисності визнається для одиниці, що генерує грошові
кошти, якщо сума очікуваного відшкодування цієї одиниці (групи одиниць) менша від
балансової вартості цієї одиниці (групи одиниць). Для зменшення балансової вартості
активів одиниці збиток від зменшення
корисності слід розподіляти на пропорційній основі на активи одиниці (групи
одиниць), базуючись на балансовій вартості кожного активу, який входить до складу
одиниці (групи одиниць).
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Витрати по позиках. Компанія для складання фінансової звітності застосовує базовий
підхід до обліку витрат по позиках, відображений в МСБО 23.
Витрати по позиках (процентні і інші витрати, понесені у зв'язку із залученням позикових
засобів) признаються як витрати того періоду, в якому вони понесені, з відображенням в звіті про
фінансові результати.
Капіталізація фінансових витрат - включення фінансових витрат до собівартості
кваліфікаційного активу. Капіталізація фінансових витрат застосовується лише до суми тих
фінансових витрат, яких можна було б уникнути, якби не здійснювались витрати на створення
кваліфікаційного активу. Витрати на створення кваліфікаційного активу для цілей капіталізації
включають лише витрати, для здійснення яких сплачуються грошові кошти, передаються інші
активи або приймаються зобов'язання з нарахуванням відсотків.
Капіталізація фінансових витрат припиняється, якщо створення кваліфікаційного активу
завершено.
Дебіторська заборгованість – це безумовне право Товариства на компенсацію.
Право на компенсацію є безумовним, якщо для того, щоб настала дата сплати такої
компенсації, необхідний лише плин часу.
Якщо право на безумовну компенсацію не настало, але інші умови договору виконані,
Товариство відображає результат операції по даному договору у Звіті про фінансовий стан, як
контрактний актив.
Контрактний актив – це право Товариства на компенсацію в обмін на товари або послуги,
які Товариство передало Замовникові.
Товариство оцінює контрактний актив на зменшення корисності відповідно до МСФЗ 9.
Для цілей достовірного подання фінансової звітності дебіторська заборгованість
класифікується, як поточна (отримання очікується протягом поточного року або операційного
циклу) або як довгострокова (дебіторська заборгованість, яка не може бути класифікована як
поточна).
Дебіторська заборгованість класифікується як торгова дебіторська заборгованість
(виникаюча за реалізовані в ході здійснення звичайної господарської діяльності товари, готову
продукцію та послуги) і неторгова (інша) дебіторська заборгованість.
Після первісного визнання дебіторської заборгованості, внаслідок договору з клієнтом,
будь-яка різниця між оцінкою дебіторської заборгованості відповідно до МСФЗ 9 та відповідної
визнаної суми доходу, визнається як витрати (збиток від зменшення корисності).
За наявності у договорі суттєвого компоненту фінансування, Товариство коригує обіцяну
суму компенсації з метою врахування часової вартості грошей. Для оцінки дисконтованої вартості,
управлінський персонал використовує ставку дисконтування на момент укладення договору. Для
визначення ставки дисконтування використовується вартість довгострокових кредитів за даними
статистичної звітності банків України, розміщених на сайті НБУ.
Коригування обіцяної суми компенсації, з метою урахування істотного компонента
фінансування, не проводиться, якщо на момент укладення договору, період між часом, коли
Товариство передає обіцяний товар або послугу Замовникові, та часом, коли відбувається оплата
за даний товар або послугу, становить менше одного року.
У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і
відображається по чистій вартості реалізації.
Для відображення сумнівної дебіторської заборгованості на підприємстві створюється
резерв очікуваних кредитних збитків (сумнівних боргів). Величина резерву очікуваних кредитних
збитків визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості на
підставі класифікації дебіторів за термінами непогашення:
до 12 місяців – не нараховувати;
понад 12 місяців – 100%.
Нарахування суми резерву за звітний період відображається у Звіті про фінансові результати
у складі інших операційних витрат.
Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської
заборгованості. Довгострокова дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою
собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.
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Грошові кошти підприємства включають грошові кошти в банках, наявні грошові кошти в
касах, грошові документи і еквіваленти грошових коштів, не обмежені у використанні.
Необоротні активи та групи вибуття визначаються утримуваними для продажу у разі,
якщо вони готові для продажу у їх теперішньому стані, їх продаж, як очікується, буде завершено
протягом року з дати визнання їх такими, що утримуються для продажу, умови їх продажу
відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів, здійснення їх продажу має високу
ймовірність.
Активи, які відповідають критеріям, що дозволяють класифікувати їх як утримувані для
продажу, оцінювалися за нижчою з величин - балансовою вартістю чи справедливою вартістю
мінус витрати на продаж - та щоб амортизація цих активів була припинена та подаються окремо
у Звіті про фінансовий стан.

Якщо очікується, що продаж здійснюватиметься довше ніж рік, Товариство оцінює
витрати на продаж за їх теперішньою вартістю. Будь-яке збільшення поточних витрат на
продаж, яке виникає з плином часу, повинно відображатися у Звіті про прибутки та
збитки, як фінансові витрати.
Вплив змін валютних курсів. Фінансова звітність Товариства складається в національній
валюті України (гривні), що є функціональною.
Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності
шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на початок дня,
дати здійснення операції (дати визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).
Підприємство може операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати у валюті
звітності у сумі, визначеній у документах банку, з урахуванням особливостей застосування банком
валютного курсу на дату здійснення операції, у разі якщо це не суперечить вимогам податкового і
митного законодавства в частині застосування валютного курсу.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, що
враховуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються в балансі по курсу НБУ на
дату складання звітності.
Курсові різниці, що виникають при перерахунку, відображаються підсумком, що
підсумовується, в звіті про фінансові результати того періоду, в якому вони виникли.
Визначення курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті проводиться на
дату балансу, а також на дату здійснення господарської операції за всією статтею.
Запаси. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до
МСБО 2. Головним питанням обліку запасів є визначення суми собівартості, яка повинна
визнаватися як актив та переноситися на майбутні періоди до моменту визнання відповідних
доходів.
Запаси визначаються по однорідних групах:
Собівартість запасів повинна включати всі витрати на придбання, витрати на переробку та
інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та
приведення їх у теперішній стан.
Витрати на придбання запасів складаються з ціни придбання, ввізного мита та інших
податків (окрім тих, що згодом відшкодовуються суб'єктові господарювання податковими
органами), а також з витрат на транспортування, навантаження і розвантаження та інших витрат,
безпосередньо пов'язаних з придбанням готової продукції, матеріалів та послуг. Торговельні
знижки, інші знижки та інші подібні їм статті вираховуються при визначенні витрат на придбання.
Запаси відображаються у фінансовій звітності по найменшій з двох оцінок: собівартості або
чистої вартості реалізації.
Якщо на балансі підприємства обліковуються запаси, чиста вартість реалізації яких є
меншою від їх первісної вартості та запаси, які є не ліквідними, підприємство створює резерв
знецінення запасів. Вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів
списуються на витрати звітного періоду. У тому випадку, коли чиста вартість реалізації сировини і
матеріалів нижче собівартості, а ціна реалізації послуг не змінилася, зниження вартості сировини і
матеріалів в звітності не відображається.
Якщо Товариство купує запаси на умовах відстрочення розрахунків і, якщо угода фактично
містить елемент фінансування, різниця між ціною придбання за звичайних умов оплати та
сплаченою сумою, визнається як витрати на відсотки протягом періоду фінансування.

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Товариство застосовує метод середньозваженої собівартості оцінки запасів при їх вибутті
або передачі у виробництво.
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію,
виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного
кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом
строку їх фактичного використання.
Зобов’язання і резерви. Облік і визнання зобов'язань і резервів в Товаристві здійснюється
відповідно до МСБО 37.
Зобов'язання Товариства, класифікуються на довгострокові (термін погашення понад 12
місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Довгострокові зобов'язання (окрім відкладених податків на прибуток) відображаються
залежно від виду або по тій, що амортизується, або по дисконтованій вартості.
Торговельна кредиторська заборгованість є зобов'язанням оплатити товари або послуги, що
були отримані чи надані, на які виставлені рахунки або які офіційно узгоджені з постачальником.
Поточна кредиторська заборгованість визначається і відображається в балансі по первинній
вартості, яка дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Підприємство здійснює перекласифікацію частини довгострокової кредиторської
заборгованості до складу короткострокової, якщо станом на дату балансу за умов договору до
повернення частини суми боргу залишається менше 365 днів.
Забезпечення визнаються, якщо підприємство в результаті певної події у минулому має
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшою мірою вірогідності буде
потрібно відтік ресурсів і які можна оцінити з достатньою надійністю.
Підприємство визнає як забезпечення – резерв відпусток, який формується щомісячно
виходячи з фонду оплати праці.
Підприємство визнає умовні зобов'язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись
на оцінку вірогідності їх виникнення і сум погашення, отриманої від експертів. Сума умовних
забезпечень визначається за обліковою оцінкою ресурсів (за вирахуванням суми очікуваного
відшкодування), необхідних для погашення відповідного зобов'язання, на дату балансу.
Суми створених забезпечень визнаються витратами в періоді нарахування (за винятком
суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів).
Забезпечення переглядаються на кінець кожного звітного періоду та коригуються для
відображення поточної найкращої оцінки.
Виплати працівникам. Поточні виплати працівникам включають: заробітну плату за
окладами та тарифами, інші нарахування з оплати праці; виплати за невідпрацьований час
(щорічні відпустки та інший оплачуваний невідпрацьований час); премії та інші заохочувальні
виплати.
В процесі господарської діяльності Товариство сплачує обов'язкові внески до Державних
фондів соціального страхування за своїх працівників, в розмірі передбаченому Законодавством
України.
Визнання доходів і витрат. Дохід - збільшення економічних вигод протягом звітного
періоду у формі надходжень або покращення активів або зменшення зобов’язань, що веде до
збільшення власного капіталу, окрім збільшення власного капіталу, пов’язаного з отриманням
внесків від учасників.
Товариство визнає дохід унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що
відображає компенсацію, на яку підприємство очікує мати право в обмін на ці товари або послуги.
Товариство визнає дохід, у міру того, як виконуються зобов’язання щодо виконання,
передаючи обіцяний товар або послугу клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як)
клієнт отримує контроль над таким активом. Якщо Товариство передає контроль над товаром або
послугою з плином часу, Товариство визнає дохід за фактом виконання зобов’язання, якщо
виконується один із таких критеріїв:
1) Клієнт одночасно отримує та споживає вигоди, що надаються Товариством у процесі
виконання.
2) Товариство створює або вдосконалює актив, який контролюється клієнтом у процесі
створення або вдосконалення активу.
3) Товариство не створює активу з альтернативним використанням для клієнта і Товариство
має юридично обов’язкове право на отримання платежу за виконані роботи.
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Коли договір з клієнтом не відповідає критеріям, зазначеним у пункті 9 МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами», але Товариство отримало від клієнта компенсацію, Товариство
визнає отриману компенсацію як дохід тільки тоді, коли Товариство не має невиконаних
зобов'язань щодо передачі товарів або послуг клієнтові і вся, або практично вся, компенсація,
обіцяна клієнтом, була отримана і не підлягає поверненню, або договір був розірваний і
компенсація, отримана від клієнта, не підлягає поверненню.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, що задовольняється з плином часу, Товариство
визнає дохід протягом певного проміжку часу, оцінюючи прогрес на шляху до повного виконання
такого договору. Для всіх зобов'язань щодо виконання, що задовольняються з плином часу,
використовувати єдиний метод вимірювання прогресу, і застосовувати цей метод послідовно до
подібних зобов'язань щодо виконання і за подібних обставин. Ступінь завершеності визначати на
підставі погоджених актів виконаних робіт від загальної кількості передбачених робіт по
договору.
В кінці кожного звітного періоду проводити переоцінку прогресу на шляху до повного
виконання договору, що задовольняються з плином часу.
Коли зобов’язання щодо виконання задоволене, Товариство визнає як дохід величину ціни
операції (яка не включає оцінок змінної компенсації), яка віднесена на це зобов’язання щодо
виконання.
За наявності у договорі істотного компоненту фінансування, коригувати обіцяну величину
компенсації. Визнавати дохід у сумі, яку клієнт заплатив би за обіцяні товари або послуги, якби
клієнт розплачувався за ці товари або послуги грошовими коштами, коли (або по мірі того, як)
вони переходять до клієнта (ціна продажу у грошових коштах).
Оцінюючи, чи містить договір компонент фінансування та чи є цей компонент істотним для
договору, розглядаються всі доречні факти й обставини, у тому числі обидва такі аспекти:
- різницю (якщо вона є) між величиною обіцяної компенсації та ціною продажу у грошових
коштах на обіцяні товари або послуги. Якщо різниця менше 10 % вважати договір як такий, що не
містить істотного компоненту фінансування;
- очікувану тривалість часу між часом передачі Товариством обіцяних товарів або послуг
клієнтові та часом оплати клієнтом за ці товари або послуги та переважних ставок відсотка на
відповідному ринку за таку відстрочку. Якщо тривалість часу між часом передачі Товариством
обіцяних товарів або послуг клієнтові та часом оплати клієнтом за ці товари або послуги
становить період менше 1 року, вважати договір як такий, що не містить істотного компоненту
фінансування.
Якщо компенсація, яка має бути сплачена клієнтові, обліковується як зниження ціни
операції, визнавати зниження доходу, коли (або у міру того, яка) подія відбувається
пізніше:
Товариство визнає дохід від передачі відповідних товарів або послуг клієнтові або Товариство
виплачує чи обіцяє виплатити компенсацію, навіть якщо цей платіж залежить від майбутньої події.
Якщо Товариство має право на компенсацію від клієнта у сумі, яка безпосередньо відповідає
вартості для клієнта зобов’язання, виконаного Товариством на сьогоднішній день, в тому числі
договори про надання послуг, які передбачають, що Товариство виставляє фіксовану суму за
кожну годину наданої послуги, або за кожен м2, визнається дохід у сумі, на яку Товариство має
право виставити рахунок.
При передачі товарів з правом повернення, дохід за передані товари визнається у сумі
компенсації, на яку Товариство очікує отримати право компенсації. Не визнається дохід для
товарів, що, як очікується, будуть повернені. Одночасно визнаються зобов’язання, щодо
повернення грошових коштів та актив в сумі відповідного коригування вартості продажів для
покриття вартості товарів, отриманих від клієнта, при виконанні зобов’язання щодо повернення
грошових коштів.
Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
інші операційні доходи;
фінансові доходи;
інші доходи.
До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної
діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
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зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць;
відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів
на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових
інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, тощо.
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші фінансові доходи,
отримані в ході звичайної діяльності.
До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій;
дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської
діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

Проміжні та авансові платежі, отримані від замовників, не відображають суму
фактично наданих послуг.
Якщо неможливо достовірно оцінити результат операції, яка передбачає надання
послуг, дохід має визнаватися тільки в обсязі, що не перевищує визнані витрати, які
підлягають відшкодуванню.
Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що
воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або
збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за
винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що
ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати, пов'язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Фінансові інструменти.
Товариство не використовує похідні фінансові інструменти в своїй операційній діяльності.
До непохідних фінансових інструментів Товариства відносяться, торговельна та інша
дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, кредити і позики, а також
торговельна та інша кредиторська заборгованість.
Непохідні фінансові інструменти (фінансові активи і зобов'язання) при первісному визнанні
оцінюються за справедливою вартістю, збільшеною або зменшеною в разі фінансового активу або
фінансового зобов'язання, що оцінюється не по справедливій вартості через прибуток або збиток,
на суму витрат по угоді, які мають пряме відношення до придбання або випуску фінансового
активу чи фінансового зобов'язання. Подальша оцінка непохідних фінансових інструментів
проводиться відповідно до методів, описаних далі.
Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії відбувається в момент їх
прийняття до обліку, виходячи з бізнес-моделі, використовуваної Товариством для управління
фінансовими активами і зобов'язаннями, і характеристик фінансового інструменту, пов'язаних з
передбаченими договором грошовими потоками.
Фінансові активи, які оцінюються за амортизованою вартістю. Фінансовий актив
класифікується як оцінюваний за амортизованою вартістю, якщо він утримується в рамках бізнесмоделі, метою якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором
грошових потоків і договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати
грошових потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на
непогашену частину основної суми боргу.
Амортизована вартість це величина, в якій фінансовий інструмент був оцінений при
первісному визнанні, за вирахуванням платежів в рахунок основної суми боргу, плюс або мінус
величина накопиченої амортизації, розрахованої з використанням методу ефективної процентної
ставки, різниці між вказаною початковою сумою і сумою до виплати при настанні терміну погашення, і,
стосовно до фінансових активів, скоригована з урахуванням оціночного резерву під збитки.
Метод ефективної ставки відсотка - це метод розподілу процентних доходів або процентних
витрат протягом відповідного періоду з метою забезпечення постійної процентної ставки в
кожному періоді (ефективної ставки відсотка) на балансову вартість інструменту. Ефективна
ставка відсотка - це ставка, що застосовується при дисконтуванні розрахункових майбутніх
грошових платежів або надходжень (без урахування майбутніх кредитних втрат) протягом
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очікуваного часу існування фінансового інструменту або, де це доречно, більш короткого періоду
до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефективна ставка відсотка
використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваючою ставкою до
наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають
кредитний спред по плаваючій ставці, встановлену для даного інструмента, або інших змінних
факторів, які встановлюються незалежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти
амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок приведеної
вартості включає всі винагороди і суми, виплачені або отримані сторонами за договором, є
невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка.
Позики і інша дебіторська заборгованість, віднесені до фінансових активів, що оцінюються
за амортизованою вартістю, включають в себе фінансові активи з фіксованими або точно
визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Грошові потоки, пов’язані з
короткостроковою заборгованістю (позики), не дисконтують, якщо вплив дисконтування є
несуттєвим. Не суттєвою вважати різницю між номінальною та приведеною вартістю меншу ніж 2
%.
Грошові кошти та їх еквіваленти, віднесені до фінансових активів, що оцінюються за
справедливою вартістю, включають в себе грошові кошти в касі, на рахунках в банках, а також
банківські депозити, початковий термін погашення яких становить три місяці або менше, і
депозити до запитання. Банківські овердрафти, які підлягають погашенню на вимогу банку та
використовувані в рамках політики з управління грошовими коштами, включаються до складу
грошових коштів та їх еквівалентів для цілей складання Звіту про рух грошових коштів.
Товариство відображає відсотки, нараховані на залишки на рахунках, в складі потоків з
операційної діяльності в звіті про рух грошових коштів.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Фінансовий актив класифікується як оцінюваний за справедливою вартістю через інший сукупний
дохід, якщо він утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання
передбачених договором грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і договірні
умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені дати грошових потоків, які є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непогашену частину основної
суми боргу. Коли визнання фінансового активу припиняється, накопичені прибуток або збиток,
раніше визнані у складі іншого сукупного доходу, рекласифікуються зі складу власного капіталу в
прибуток або збиток як рекласифікаційні коригування.
Для цілей наведеної вище класифікації основна сума боргу є справедлива вартість
фінансового активу при первісному визнанні. Відсотки включають в себе тільки відшкодування за
тимчасову вартість грошей, за кредитний ризик щодо основної суми боргу, що залишається
непогашеною протягом певного періоду часу, і за інші звичайні ризики і витрати, пов'язані з
кредитуванням, а також маржу прибутку.
Фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Фінансовий актив класифікується як оцінюваний за справедливою вартістю через прибуток або
збиток, за винятком випадків, коли він оцінюється за амортизованою вартістю або за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Незалежно від умов, описаних вище, Товариство може при первісному визнанні фінансового
активу на власний розсуд класифікувати його, без права подальшої рекласификації, як оцінюваний
за справедливою вартістю через прибуток або збиток або через інший сукупний дохід, якщо це
дозволить усунути або значно зменшити непослідовність підходів до оцінки або визнання.
Товариство використовує різні підходи для аналізу очікуваних кредитних збитків від
фінансових активів пов'язаних сторін, значних клієнтів та інших клієнтів.
Для всіх значних боржників та пов'язаних сторін розрахунок очікуваних кредитних збитків
здійснюється на індивідуальній основі з урахуванням умов договору, очікуваного періоду
погашення, внутрішньо оцінених кредитних ризиків для значних боржників на основі фінансових
результатів та з урахуванням зовнішніх кредитних рейтингів, якщо такі є.
Для індивідуально незначних боржників очікувані кредитні втрати розраховуються,
використовуючи матрицю забезпечення, групуючи клієнтів за датою первісного визнання
фінансового активу, та застосовує до них історичний відсоток кредитних збитків, що базується на
досвіді щодо виникнення таких збитків, скоригованого на специфічні фактори для боржників та
загальних економічних умов. Ця матриця базується на історичних показниках дефолту протягом
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очікуваного строку дії фінансової дебіторської заборгованості та коригується для прогнозних
оцінок.
Товариство визнає вибуття фінансового активу лише в разі припинення прав на грошові
потоки за відповідним договором або у разі передачі фінансового активу і відповідних ризиків і
вигод іншій організації. Якщо Товариство зберігає всі основні ризики і вигоди від володіння
переданим фінансовим активом, воно продовжує враховувати даний фінансовий актив. При
повному припиненні визнання фінансового активу різниця між його балансовою вартістю,
оціненої на дату припинення визнання, і сумою отриманого відшкодування (включаючи величину
отриманого нового активу за вирахуванням величини прийнятого на себе нового зобов'язання)
визнається у Звіті про прибутки та збитки. Товариство списує фінансові зобов'язання тільки в разі
їх погашення, анулювання або закінчення терміну дії.
Фінансові зобов'язання включають, в основному, торговельну та іншу кредиторську
заборгованість, заборгованість по кредитах і позиках і класифікуються, як оцінювані згодом за
амортизованою вартістю, з використанням методу ефективної процентної ставки. Грошові потоки,
пов’язані з короткостроковою заборгованістю по кредитах і позиках, не дисконтують, якщо вплив
дисконтування є несуттєвим. Не суттєвою вважати різницю між номінальною та приведеною
вартістю меншу ніж 2 %.
Витрати по податку на прибуток. Витрати по податку на прибуток визначаються і
відображаються у фінансовій звітності підприємства відповідно до МСБО 12.
Витрати по податку на прибуток, відображені в Звіті про фінансові результати, складаються
з сум поточного і відстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з податкового прибутку за рік,
розрахованого за правилами податкового законодавства України.
Відстрочений податок визнається в сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована
у зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів і зобов'язань, відображених у
фінансовій звітності і відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені
податки на прибуток розраховуються по тимчасових різницях з використанням балансового
методу обліку зобов'язань.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання розраховуються по податкових ставках, які, як
очікуються, будуть застосовані в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі
податкових ставок, що діяли на звітну дату або про введення яких в дію в найближчому
майбутньому було достовірно відомо станом на звітну дату.
Відстрочені податкові активи відображаються тільки в тому випадку, якщо існує
вірогідність того, що наявність майбутнього податкового прибутку дозволить реалізувати
відстрочені податкові активи або якщо вони зможуть бути зараховані в рахунок існуючих
відкладених податкових зобов'язань.
Власний капітал. Статутний капітал, включає внески засновників. Сума перевищення
справедливої вартості вилучених коштів над номінальною вартістю частки засновника
відображається як емісійний дохід. Товариство визнає резервний капітал у складі власного
капіталу, сформованого відповідно до Статуту підприємства.
Товариство нараховує дивіденди акціонерам, і визнає їх як зобов'язання на звітну дату
тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акціонерів.
Сегменти. Товариство через свої технологічні особливості і практикою організації
виробництва, що склалася, займається одним видом діяльності. Тому господарсько-галузеві
сегменти не виділені.
У разі розширення масштабів діяльності Товариств і появі нових видів виробництва або
послуг Товариство представлятиме фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 «Операційні
сегменти».
Пов’язані особи. Товариство визначає пов’язаних осіб відповідно до ознак, які приводяться
в МСБО 24.
Товариство розкриває інформацію, щодо пов’язаних осіб у примітках до фінансових звітів.
Під час розгляду кожного можливого випадку відносин пов’язаних сторін, увага має бути
спрямована на суть цих відносин, а не просто на юридичну форму.
Події, що відбулися після звітної дати. Керівництво Товариства визначає порядок, дату
підписання фінансової звітності і осіб, уповноважених підписувати звітність.
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Події, які вимагають коригування після звітного періоду:
а) рішення після звітного періоду в судовій справі, яке підтверджує, що суб'єкт
господарювання мав теперішню заборгованість на кінець звітного періоду;
б) отримання інформації після звітного періоду, яка свідчить, що корисність активу
зменшилася на кінець звітного періоду або що суму раніше визнаного збитку від
зменшення корисності цього активу треба коригувати;
в) банкрутство замовника, яке сталося після звітного періоду;
г) продаж запасів після звітного періоду може свідчити про їхню чисту вартість
реалізації на кінець звітного періоду;
д) визначення після звітного періоду собівартості придбаних активів або надходжень
від проданих активів до кінця звітного періоду;
е) визначення після звітного періоду суми прибутку за програмою участі в
прибутках компанії або визначення виплат бонусів, якщо суб'єкт господарювання мав
теперішнє юридичне або конструктивне зобов'язання на кінець звітного періоду здійснити
такі виплати внаслідок подій до цієї дати;
є) викриття шахрайства або помилок, яке свідчить, що фінансова звітність була не
вірною.
Виправлення суттєвих помолок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає
ретроспективного перегляду та відображення у фінансовій звітності.
Виправлення суттєвих помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх
роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного
періоду, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого
збитку).
При виправленні помилок, які впливають на нерозподілений прибуток на початок звітного
періоду, встановити рівень суттєвості у розмірі:

- для доходів у розмірі 1% доходів підприємства;
- для витрат у розмірі 1% витрат підприємства.
Для помилок які не впливають на величину нерозподіленого прибутку на початок звітного періоду
встановити рівень суттєвості у розмірі:

- для окремих об’єктів обліку, що належать до активів та зобов’язань підприємства у
розмірі 1% валюти балансу.
У разі, якщо розмір помилки допущеної при складанні фінансової звітності за попередні
періоди менше встановленого рівня суттєвості, виправлення проводити шляхом зменшення
(збільшення) доходів (витрат) поточного періоду та коригування окремих об’єктів обліку, що
належать до активів та зобов’язань.
Якщо дивіденди оголошують після звітного періоду, але до затвердження фінансової
звітності до випуску, дивіденди не визнаються як зобов'язання на кінець звітного періоду, тому що
на той час не існує жодних зобов'язань. Інформацію про такі дивіденди розкривають у примітках.
Товариство не складає свою фінансову звітність на основі припущення безперервності, якщо
управлінський персонал визначає після звітного періоду, що він має намір ліквідувати суб'єкт
господарювання чи припинити операції або не має ніякої реалістичної альтернативи цьому.

Товариство розкриває інформацію, якщо:
а) фінансова звітність складена не на основі припущення безперервності, або
б) управлінський персонал обізнаний із суттєвою невизначеністю, пов'язаною з
подіями або умовами, які породжують значний сумнів щодо здатності суб'єкта
господарювання продовжувати діяльність безперервно.
Форми фінансової звітності. Товариство подає фінансову звітність органам виконавчої
влади, у формах, які визначені в додатках до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності». Дані форми є обов’язковими для подання фінансової звітності в Україні, підготовленої
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Для виконання вимог МСФЗ,
враховуючи законодавчу невідповідність, Товариство подає фінансову звітність складену
відповідно до вимог всіх МСФЗ, в примітках до фінансової звітності. Товариство вважає даний
консенсус прийнятним, та як такий, що не суперечить МСФЗ. Для користувачів подання
фінансової звітності у формах, які визначені в додатках до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до
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фінансової звітності» не є обов’язковим, Товариство подає фінансову звітність у формах
складених відповідно до вимог МСФЗ.
Стандарти, які були завершені, але ще не вступили в силу.
Зміни в обліковій політиці.
Прийнята облікова політика Товариства використана для підготовки фінансової звітності за
рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, в цілому відповідає обліковій політиці, що
застосовувалася при підготовці річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017
року, за винятком прийняття нових стандартів та інтерпретацій, які набрали чинності з 01 січня
2018 року. Товариством не було достроково застосовано будь-який інший стандарт, інтерпретації
або поправки, які були випущені, але ще не вступили в силу.
Хоча Товариство вперше застосувало ці нові стандарти та поправки в 2018 році, вони не
мали істотного впливу на річну фінансову звітність Товариства. Інформація про характер і вплив
цих змін розкрита нижче.
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» замінює МСБО 18 «Дохід», МСБО 11
«Будівельні контракти» і відповідні пояснення та застосовується для доходів, що виникають
внаслідок договору з клієнтом, якщо ці контракти не підпадають під дію інших стандартів. Новий
стандарт передбачає модель, що включає п’ять етапів для обліку доходу від договорів з клієнтами.
Основний принцип нового стандарту полягає в тому, що суб’єкт господарювання визнає дохід
унаслідок передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що відображає компенсацію, на
яку підприємство очікує мати право в обмін на ці товари або послуги.
Стандарт визначає, що суб’єкт господарювання має розглянути судження і всі доречні факти
та обставини на кожному з етапів моделі у відношенні договорів з клієнтами. Стандарт визначає
порядок обліку додаткових витрат, пов'язаних з укладенням договору з клієнтом, а також витрат,
понесених при виконанні договору з клієнтом.
Стандарт набув чинності для річних періодів, що починаються 01 січня 2018 року або після
цієї дати.
Нові терміни та визначення, представлені в МСФЗ 15 та застосовані Товариством під час
підготовки цієї фінансової звітності, є наступними:
Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари чи послуги, які
Товариство передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж плив часу. Станом на
31 грудня 2018 та 2017 років Товариство виконало всі зобов’язання перед клієнтами по наданих
послугах в зв’язку з чим право на компенсацію, є безумовним, та представлено як торгівельна
дебіторська заборгованість в Звіті про фінансовий стан.
Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клієнтові, за
які Товариство отримало від клієнта компенсацію (або настав строк сплати такої суми). Станом на
31 грудня 2018 та 2017 років такі зобов'язання відображаються у складі статті «Аванси, одержані
від клієнтів» Звіту про фінансовий стан.
Стандарт застосовується ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного застосування
цього стандарту, визнаним на дату первісного застосування. Керівництво проаналізувало вплив
стандарту, тлумачень та поправок на облікову політику, що застосовується Товариством та, на
його думку, зміни не мають значного впливу на застосовувану облікову політику.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», замінює МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка» для річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2018 року або після цієї дати, при
цьому допускається застосування до цієї дати, та об'єднує разом три частини проекту з обліку
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування.
Класифікація та оцінка.
Відповідно до МСФЗ 9, фінансові інструменти оцінюються за справедливою вартістю або
амортизованою собівартістю. Класифікація базується на основі двох таких критеріїв: бізнес-моделі
суб'єкта господарювання з управління фінансовими активами та установленими договором
характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.
Нова класифікація фінансових активів наведена нижче:

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
- борговий інструмент оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання
зазначених умов: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання
фінансових активів для одержання договірних грошових потоків та договірні умови фінансового
активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів
на непогашену частку основної суми. Ця категорія включає в себе торгову та іншу дебіторську
заборгованість;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток чи збиток,
включають фінансові активи, які не відповідають критеріям оцінки за амортизованою
собівартістю чи за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Товариство оцінило бізнес-модель при первісному визнанні на дату набрання чинності, 01
січня 2018, та застосовує ретроспективно до фінансових активів, що не були визнані до 01 січня
2018 року. Оцінка одержання договірних грошових потоків боргових інструментів складається
лише з конкретно ідентифікованих грошових потоків від фінансового активу, за яким контрагент
отримує право на грошові потоки від відсотка, та від основної суми за борговим інструментом, що
була зроблена на основі фактів та обставин при первісному визнанні активу. В зв’язку з чим,
Товариством було встановлено відсутність фінансових активів, що оцінюються за справедливою
вартістю станом на 31 грудня 2018 та 2017 років.
Облік фінансових зобов’язань залишився практично незмінним в порівнянні з вимогами, що
визначені МСБО 39.
Зменшення корисності.
Застосування МСФЗ 9 призвело до зміни обліку зменшення корисності фінансових активів,
та замінює метод понесених збитків відповідно до МСБО 39 на метод очікуваних кредитних
збитків за весь строк дії фінансового інструменту. МСФЗ 9 вимагає вести облік резерву
очікуваних кредитних збитків для кредитів та інших фінансових активів, що обліковуються не за
справедливою вартістю через прибуток чи збиток.
Оцінка очікуваних кредитних збитків відображає різницю між контрактними грошовими
потоками, відповідно до умов договору, та всіх грошових потоків, що Товариство очікує
отримати. Потім збиток дисконтується з наближенням до первісної ефективної процентної ставки
активу.
Товариство розділило фінансові активи на основі загальних характеристик кредитного
ризику, таких як: тип фінансового інструменту, рейтинг кредитного ризику, тип боржника, дати
первісного визнання фінансового активу, та застосувало до них історичний відсоток кредитних
збитків, що базується на досвіді щодо виникнення таких збитків, скоригованого на специфічні
фактори для боржників та загальних економічних умов.
Для дебіторської заборгованості та договірних активів обрано спрощений підхід і
розраховано очікувані кредитні збитки, що дорівнюють очікуваним кредитним збиткам за весь
строк дії. Ґрунтуючись на минулому досвіді історичного відсотку кредитних збитків, специфіку
діяльності Товариства та контроль за непогашеними сумами заборгованості застосування
стандарту не має впливу на показники фінансової звітності Товариства.

Інтерпретація КТМФЗ 22 «Операції в іноземній валюті та сплачена авансом
компенсація».
Інтерпретація роз’яснює, що при визначенні спот-курсу, що використовується при
первісному визнанні активу, витрат чи доходу (або їх частини), з одночасним припиненням
визнання немонетарного активу чи зобов’язання, пов’язаного з авансовим платежем, дата операції
є датою, на котру суб’єкт господарювання здійснює первісне визнання немонетарного активу чи
немонетарного зобов’язання, що виникає при здійсненні авансового платежу. При наявності
кількох авансових надходжень чи витрат грошових коштів, суб’єкт господарювання має визначити
дату здійснення операції для кожного надходження чи здійснення авансового платежу.
Поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 01 січня 2018 року
або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати. Оскільки Товариство
дотримувалось вищеописаного підходу в обліку, ця поправка не вплине на фінансову звітність чи
облікові політики Товариства.

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість».
Поправки роз’яснюють коли суб’єкт господарювання має переводити нерухомість,
включаючи нерухомість, яка перебуває в процесі будівництва чи поліпшення, до/або з
інвестиційної нерухомості. Поправки визначають, що зміна у використанні виникає тоді, коли
нерухомість відповідає або перестає відповідати поняттю інвестиційної нерухомості та існує
свідчення зміни у використанні. Ці поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства.
Поправки до МСФЗ 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій».
Рада з МСБО випустила поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій», в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій з виплат на основі акцій
з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку; облік змін умов операцій з виплат
на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками
грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з розрахунками пайовими
інструментами. При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за
попередні періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування
поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Ці поправки не впливають на
фінансову звітність, оскільки Товариство не використовує платежі, засновані на акціях.
Поправки до МСФЗ 4 «Страхові контракти» при застосуванні МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСФЗ 4.
Поправки розглядають питання, пов’язані із застосуванням нового стандарту МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», до моменту застосування МСФЗ 17 «Страхові контракти», що замінить
МСФЗ 4.
Згідно з поправками, суб’єкти господарювання, які випускають страхові контракти, мають
дві опції щодо застосування МСФЗ 9: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ 9 або
застосування принципу накладення. Ці поправки не мають впливу на фінансову звітність
Товариства.
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» виключення короткострокових звільнень для суб’єктів господарювання, які вперше
застосовують МСФЗ (IFRS) 1.
Поправкою виключаються короткострокові звільнення від МСФЗ 1 для суб’єктів
господарювання, які уперше застосували МСФЗ 1, що були викладені у параграфах E3 - E7.
Оскільки, Товариство не вперше застосовує МСФЗ, ці поправки не мають впливу на його
фінансову звітність.
Стандарти, роз'яснення і зміни до існуючих стандартів, що не набрали чинності і не
застосовуються достроково.
Ряд нових стандартів, роз'яснень та змін до стандартів вступає в силу для річних періодів,
що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати. Зокрема, Товариством не було
застосовано достроково такі стандарти та роз'яснення змін. Інформація про характер і вплив цих
змін розкрита нижче.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда».
МСФЗ 16 (випущений в січні 2016 року і застосовується для річних звітних періодів, що
починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати). Даний стандарт замінює собою МСБО 17
«Оренда» і вводить єдину модель обліку у орендаря. Що призведе до того, що практично всі
договори оренди стануть визнаватися на балансі. Винятком є тільки короткострокові договори та
договори з незначною вартістю базового активу. Згідно з новим стандартом на балансі
відображатиметься актив (право на використання об'єкта оренди) для всіх типів договорів оренди
в звіті про фінансовий стан в порядку, аналогічному поточному порядку обліку договорів
фінансової оренди, і зобов'язує орендарів визнавати зобов'язання зі сплати орендних платежів.
Для орендодавців відбулися несуттєві зміни поточних правил, встановлених МСБО 17
«Оренда».
Новий стандарт вплине на облік операційної оренди Товариства. Результат Впливу
стандарту відображено в таблиці нижче:

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика»
Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
Тис. грн.
Вплив на Звіт про фінансовий стан
Станом на 31.12.2018
МСБО 17
Необоротні активи
Право на використання об'єкта оренди (Земля)
Довгострокові зобов’язання
Зобов'язання зі сплати орендних платежів (Земля)
Поточні зобов’язання
Зобов'язання зі сплати орендних платежів (Земля)

Станом на 01.01.2019
МСФЗ 16
-

8 428

-

8 267

-

161

Вплив на Звіт про сукупний дохід
Річна вартість
сплати орендних
платежів.
За 2019 рік
МСБО 17
За 2019 рік
МСФЗ 16

Витрати
Амортизація права на
звітного
використання об'єкта
періоду на
оренди (Земля)
підставі Актів

Разом включено до
звіту про
фінансовий стан

Фінансові
витрати (Земля)

1 530

1 530

-

-

1 530

1 530

-

457

1 369

1 826

КТМФЗ 23 «Невизначеність при обліку податків на прибуток».
Даний стандарт (випущено в червні 2017 року і застосовується для річних звітних періодів,
що починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати) уточнює вимоги щодо визнання і оцінки
податкового зобов'язання або податкового активу, коли існує невизначеність при обліку податків
на прибуток.
Зміни до МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».
Зміни пояснюють, що довгострокові вкладення в асоційовану організацію або спільне
підприємство, які складають частину чистих інвестицій організації в асоційовану організацію або
спільне підприємство, слід враховувати згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Суб’єкт господарювання, що є організацією з венчурним капіталом, чи інший суб’єкт
господарювання, що задовольняє критерії, може обрати спосіб обліку за справедливою вартістю
через прибуток або збиток при первісному визнанні кожної інвестиції у асоційовані та спільні
підприємства.
Якщо суб’єкт господарювання, що не є інвестиційною компанією, має частку у спільному
чи асоційованому підприємстві, що є інвестиційною компанією, такий суб’єкт господарювання,
застосовуючи метод участі в капіталі, може прийняти рішення використовувати облік за
справедливою вартістю, що застосовується спільним чи асоційованим підприємством, що є
інвестиційною компанією, щодо обліку його частки у дочірньому підприємстві. Такий вибір
здійснюється окремо щодо кожного спільного чи асоційованого підприємства, що є інвестиційною
компанією на пізнішу з двох дат: (а) дату, коли відбувається первісне визнання інвестиції у
спільне чи асоційоване підприємство, що є інвестиційною компанією; (б) спільне чи асоційоване
підприємство стає інвестиційною компанією та (в) спільне чи асоційоване підприємство, що є
інвестиційною компанією, вперше стає материнською компанією. Так як Товариство не має
інвестицій в інші підприємства, ці поправки не мають впливу на його фінансову звітність.
Зміни до МСФЗ (IAS) 23 «Витрати за запозиченнями».
Дані зміни (випущені в грудні 2017 року і застосовуються для річних звітних періодів, що
починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати). Зміни уточнюють, які витрати за
запозиченнями можуть бути капіталізовані за певних обставин.
Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» і МСФЗ (IFRS) 11 «Спільне
підприємництво».
Дані зміни (випущені в грудні 2017 року і застосовуються для річних звітних періодів, що
починаються з 01 січня 2019 року або після цієї дати). Зміни уточнюють, як повинно
враховуватися отримання контролю (або спільного контролю) над бізнесом, який є спільною
операцією, якщо організація вже бере участь в цьому бізнесі.
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5. Істотні облікові судження та основні джерела невизначеності оцінок.
Застосування облікової політики Товариством, викладеної у Примітці 4, вимагає від
керівництва застосування професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової
вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Оцінки та пов’язані з ними
припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва,
вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких
оцінок.
Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі. Результати
переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд
оцінки, якщо результат перегляду впливає на поточний або майбутній періоди.
Істотні судження під час застосування облікової політики - Нижче наведені істотні
судження, крім тих відповідних оцінок, зроблених керівництвом під час застосування облікової
політики Товариства, які мають найістотніший вплив на суми, відображені у фінансовій звітності.
Подання інформації за сегментами - На думку керівництва, Товариство провадить
операційну діяльність як єдиний операційний бізнес-сегмент. Приймаючи дане судження,
керівництво проаналізувало визначення операційного бізнес-сегмента згідно з вимогами МСФЗ 8 i
прийшло до висновку, що у складі Товариства немає жодної господарської діяльності, чиї б
результати переглядалися та аналізувалися окремо.
Основні джерела невизначеності оцінок - Нижче наведені основні припущення стосовно
майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок зроблених керівництвом на кінець
звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих
коригувань балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року.
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості - Формування
резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості базується на оцінці
можливості зібрати непогашені суми. Під час оцінки резерву на покриття збитків від знецінення
дебіторської заборгованості вимагається від керівництва застосування істотних суджень i беруться
до уваги історія фактично понесених збитків, строки виникнення дебіторської заборгованості,
конкретні факти та обставини клієнта, досвід з повернення платежів, а також зміни у
загальнодержавних або місцевих умовах, які піддаються спостереженню i стосуються
невиконання зобов’язань з виплати дебіторської заборгованості. Такі оцінки регулярно
переглядаються Товариством i у разі необхідності у них робляться коригування у звіті про
прибутки та збитки за період, в якому про них стало відомо.

Зменшення корисності основних засобів - МСФЗ вимагають, щоб підприємство здійснювало
оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи існують будь-які ознаки того, що активи втратили
свою вартість від зменшення корисності. У разі існування таких ознак Товариство здійснює оцінку
суми очікуваного відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від
зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Оцінка факту наявності
ознак щодо зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та
зовнішніх факторів, вимагає від керівництва застосування різних припущень. Оскільки, специфіка
діяльності Товариства припускає враховувати все підприємство як єдину одиницю генеруючи
грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у разі відсутності ознак знецінення одиниці в
цілому в звітності не відображається. Жодного зменшення корисності основних засобів не було
визнано Товариством у будь-якому з періодів, включених до цієї фінансової звітності, оскільки
знецінення одиниці в цілому не відбувалось.
Строки корисної експлуатації основних засобів - Оцінка строків корисного використання
об’єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування професійних суджень, які
базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строків корисного
використання активів керівництво враховує способи очікуваного використання кожного активу,
його моральний знос, фактичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Зміна
будь-якої з цих умов або оцінок призводить до коригування майбутніх термінів амортизації, що
обліковується перспективно.
Чиста вартість реалізації запасів - У відповідності до МСБО 2 «Запаси» запаси
відображаються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Під час
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оцінки чистої вартості реалізації запасів керівництво застосовує різні професійні судження для
визначення:
- очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за
вирахуванням розрахункових витрат на завершення операції продажу;
- поточних ринкових цін та рівня подальшого використання запасів.
На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку балансової вартості запасів. Будь-яких
коригувань, з приводу зміни вартості запасів на звітну дату, Товариство не проводило, резерв
знецінення запасів не створювався із-за відсутності таких. Всі запаси, які обліковуються на
балансі, оцінюються за собівартістю.
Можливість відшкодування відстрочених податкових активів - Відстрочені податкові
активи визнаються тоді, коли існує ймовірність їхнього відшкодування, що залежить від
отримання достатнього майбутнього оподатковуваного прибутку. Припущення щодо отримання
майбутнього оподатковуваного прибутку залежать від оцінок керівництвом майбутніх потоків
грошових коштів. Майбутні потоки грошових коштів залежать від оцінки обсягів майбутнього
виробництва i продажів, цін на товари та операційних витрат, а також професійних суджень щодо
застосування вимог законодавства із податку на прибуток. Ці судження й оцінки зазнають впливу
ризиків i невизначеності, тому існує вірогідність того, що у результаті зміни умов можуть
змінитися очікування, що може вплинути на суму відстрочених податкових активів i відстрочених
податкових зобов’язань, визнаних на звітну дату. За таких обставин може знадобитися
коригування балансової вартості деяких або всіх визнаних відстрочених податкових активів i
зобов’язань, що призведе до відповідних змін у звіті про прибутки або збитки та інші сукупні
доходи.
6. Нематеріальні активи.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інформація про рух нематеріальних активів була
представлена таким чином:
(тис. грн.)
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Програмне
Сертифікати
забезпечення

Рядок
1

Нематеріальні
активи, не
введені в
експлуатацію
6

2
Балансова вартість на початок
2017 року
Первісна вартість
(Собівартість)(+)
Амортизаційні відрахування на
початок 2017 року (-)
Надходження (придбання) (+)
Інші переведення (внутрішні
переміщення, первісна) (+)(-)
Вибуття первісна вартість (-)
Амортизаційні нарахування за
2017 рік (-)
Амортизаційні відрахування,
вибуття (+)
Балансова вартість на кінець
2017 року (на початок 2018 року)
Первісна вартість
(Собівартість)(+)
Амортизаційні відрахування на
кінець 2017 року (на початок 2018
року)(-)
Надходження (придбання) (+)
Інші переведення (внутрішні
переміщення, первісна)(+)(-)
Вибуття первісна (Ліквідація) (-)
Амортизаційні нарахування за
2018 рік (-)
Амортизаційні відрахування,
вибуття (+)
Уцінка(амортизаційні
відрахування)

Відеоролик
«Інструкція)

Всього
7
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19
20
21

Балансова вартість на кінець
2018 року
Первісна вартість (Собівартість)
Амортизаційні відрахування на
кінець 2018 року
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175

4

-

613

1 335

837

14

-

2 186

(901)

(662)

(10)

-

(1 573)

Графа 7 рядків 10, 19 відповідають відповідним сумам статті «Нематеріальні активи» рядок
1000 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
Амортизаційні відрахування.
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2018 та 2017 роки, представлена таким чином:
Відображено в складі
Адміністративні витрати
Інші витрати
Усього амортизаційних відрахувань:

(тис. грн.)
За 2017 рік
269
2
271

За 2018 рік
375
1
376

7. Основні засоби.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інформація про рух основних засобів була
представлена таким чином:
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Інвестиційна
нерухомість

Незавершене
будівництво та
невстановлене
обладнання

7

Меблі

6

Інструменти, прилади та
інвентар

5

Офісне обладнання
(Комп’ютерна техніка та
оргтехніка

4

Транспортні засоби

3

Машини та обладнання

2

2
Балансова вартість на
кінець 2016 року (на
початок 2017 року):
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2016 року (на
початок 2017 року)
Надходження (придбання), в
т.ч капітальні інвестиції на
добудову та модернізацію
основних засобів (+)
Інші переведення (внутрішні
переміщення, первісна) (+)(-)
Вибуття первісна вартість (-)
(Реалізація)
Нараховано зносу за 2017
рік(-)
Вибуття за рахунок зносу
(+)
Переведено до інвестиційної
нерухомості (первісна
вартість,-)
Переведено до інвестиційної
нерухомості (знос,+)
Переоцінка
Балансова вартість на
кінець 2017 року:
Первісна вартість (+)
Знос на кінець 2017 року (на
початок 2018 року)
Надходження (придбання), в
т.ч капітальні інвестиції на
добудову та модернізацію
основних засобів (+)
Інші переведення (внутрішні
переміщення, первісна) (+)(-)
Відновлена первісна вартість
Вибуття первісна вартість (-)
(Реалізація + група вибуття)
Нараховано зносу за 2018
рік(-)
Відновлення зносу
Вибуття за рахунок зносу
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(+)
23 Переоцінка
Балансова вартість на
24
кінець 2018 року:
25 Первісна вартість (+)
26 Знос на кінець 2018 року (-)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 945

907 306

2 484 665

463

16 066

5 682

2 298

341 309

3 769 734

23 466

11 945

1 048 164

3 710 425

4 333

30 545

12 116

5 399

341 309

5 164 235

26 523

-

(140 858)

(1 225 760)

(3 870)

(14 479)

(6 434)

(3 101)

-

(1 394 501)

(3 057)

Графи 11,12 рядків 13, 24 відповідають відповідним сумам статті «Основні засоби» рядок
1010 та 1015 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
Амортизаційні відрахування.
Загальна сума амортизаційних відрахувань за 2018 та 2017 роки, представлена таким чином:
Відображено в складі
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші витрати
В т.ч. витрати по операційній оренді
Усього амортизаційних відрахувань:

(тис. грн.)
За 2017 рік
257 527
6 288
423
1 972
1 865
266 210

За 2018 рік
267 194
6 415
344
1 240
1 024
275 193

Оренда - Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інформація про основні засоби, які
передані в операційну оренду, представлена таким чином:
(тис. грн.)

2018
Первісна вартість станом на 31
грудня 2018 року
Строк оренди

Будинки і
споруди

Машини та
обладнання

Транспортні
засоби

7 914

3 493

5

до 12
місяців

до 12 місяців до 12 місяців

Сума мінімальних орендних
платежів за рік (з ПДВ)
2017
Первісна вартість станом на 31
грудня 2017 року
Строк оренди

Інструменти, Інвестиційна
нерухомість
прилади та
інвентар
110

Всього:

26 523

38 045

26 523
до 12
місяців

42 474

до 12 місяців

2 979

6 175
до 12
місяців

9 739

5

до 12 місяців до 12 місяців

Сума мінімальних орендних
платежів за рік:

32
до 12 місяців

2 418

8. Запаси.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років запаси були представлені таким чином:
Рядок

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Перелік запасів
2
Сировина та матеріали
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Інші матеріали
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Товари
Незавершене виробництво

2018
3
6 271
350
236
53
61 110
409
514
950
582

(тис. грн.)
2017
4
5 332
404
219
47
49 760
350
544
1 007
555
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11
12

Резерв знецінення запасів
Разом:

70 475

58 218

Графи 3,4 рядка 12 відповідають відповідним сумам статті «Запаси» рядок 1100
Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
Запасні частини використовуються, в основному, для ремонту і підтримки
належного технічного стану обладнання.
9. Торгівельна дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років торгова дебіторська заборгованість була
представлена таким чином:
Рядок
1
2
2 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
3 Дебіторська заборгованість за реалізовані основні засоби
4 Дебіторська заборгованість по договорах оренди
5 Дебіторська заборгованість по договорах комісії
6 Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості
7 Всього:

2018
3
93 219
9 070
588
150
(32)
102 995

(тис. грн.)
2017
4
161 732
81 621
636
74
(32)
244 031

Графи 3, 4 рядка 7 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» рядок 1125 Звіту про фінансовий
стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової
звітності», за відповідні звітні періоди.
Із загальної суми дебіторської заборгованості за станом на 31 грудня 2018 року 93
510 тис. грн. або 90,76 % припадає на долю найбільш значимого дебітора (ДП «КК
«Рошен»).
Станом на 31 грудня 2018 року торгова дебіторська заборгованість включала
залишки до отримання від пов’язаних сторін у сумі 102 747 тисяч гривень (2017: 243 453
тисяч гривень) (Примітка 27).
На торгову дебіторську заборгованість жодних відсотків не нараховується.
Кредитний період за операціями надання послуг зазвичай становив 30-90 днів у 2018 poці
(2017: 30-90 днів).
10. Аванси видані.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років аванси видані були представлені таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6

2
Аванси видані постачальникам за послуги
Аванси видані постачальникам за сировину та матеріали, в т.ч.
енергоносії
Аванси видані постачальникам за устаткування, запчастини
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської
заборгованості
Всього:

2018
3
17 674

(тис. грн.)
2017
4
1 380

2 807

956

2 201

2 532

(3)

(3)

22 679

4 865

Графи 3,4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська
заборгованість за виданими авансами» рядок 1130 Звіту про фінансовий стан, складеного
відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за
відповідні звітні періоди.
Попередні оплати в Балансі відображені без ПДВ.
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11. Інша поточна дебіторська заборгованість.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інша поточна дебіторська заборгованість
була представлена таким чином:
Рядок
1
2
Позики
працівникам
2
Розрахунки за страхуванням
3
Інша поточна дебіторська заборгованість
4
Резерв на покриття збитків від знецінення дебіторської
5
заборгованості
Разом:
6

524
25

(тис. грн.)
2017
4
93
26

(1)

(1)

548

118

2018
3

Графи 3,4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Інша поточна дебіторська
заборгованість» рядок 1155 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
12. Передоплати за податками.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років податки до відшкодування та передоплати з
податків були представлені таким чином:
Рядок
1
2
2
Податок на додану вартість
3
Інші податки
4
Всього:

2018
3
13 932
13 932

(тис. грн.)
2017
4
-

Графи 3,4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Дебіторська
заборгованість за розрахунками з бюджетом» рядок 1135 Звіту про фінансовий стан,
складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
за відповідні звітні періоди.
13. Грошові кошти та їх еквіваленти.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років грошові кошти та їх еквіваленти були
представлені таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5

2018
3

2
Грошові кошти в касі
Грошові на рахунках у банках в національній валюті
Обмеження щодо використання грошових коштів
Всього:

88
88

(тис. грн.)
2017
4
20
20

Графи 3,4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Гроші та їх еквіваленти»
рядок 1165 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
Склад статей Звіту про рух грошових коштів.
За період, що закінчився 31 грудня 2018 та 2017 років «Інші надходження» та «Інші
витрачання» Звіту про рух грошових коштів, представлені таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5

2
Інші надходження
Розрахунки по соціальному страхуванню
Розрахунки по договору агентських послуг
Розрахунки з іншими дебіторами

(тис. грн.)
2017
4

2018
3
3 438
8 053
-

2 794
7 079
-
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6
7

Інші розрахунки з працівниками
Всього:

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Інші витрачання
Розрахунки за поштові та банківські послуги
Розрахунки з іншими дебіторами (харчування)
Розрахунки з іншими дебіторами
Розрахунки з іншими кредиторами (профспілка)
Розрахунки з іншими кредиторами (працівники)
Розрахунки з іншими кредиторами (лікарняні)
Розрахунки по договору агентських послуг
Розрахунки з підзвітними особами
Відшкодування збитків згідно претензій
Соц. блага працівників (страхування)
Всього:

161
11 652

50
9 923

1 161
5 498
2 260
3 241
323
2 882
8 193
112
422
2 003

884
1 305
2 841
145
2 339
7 302
54
179
1 245

26 095

16 294

Графи 3, 4 рядків 7, 19 відповідають відповідним сумам статей «Інші надходження»
та «Інші витрачання» рядки 3095, 3190 Звіту про рух грошових коштів, складеного
відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за
відповідні звітні періоди.
14. Статутний капітал.
Станом на 31.12.2018 року, згідно пункту 5.1 статті 5 Статуту Товариства (нова
редакція), зареєстрованого 04 травня 2017 року, реєстраційний номер справи: 1 174
00057603, (код 217223064048) розмір Статутного капіталу ПрАТ «Вінницька
кондитерська фабрика» становить 1 026 876 000 (один мільярд двадцять шість мільйонів
вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень, 00 копійок, який поділено на 4 107 504 000
(чотири мільярди сто сім мільйонів п’ятсот чотири тисячі) штук простих іменних акцій
номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій Товариства у кількості 4 107 504 000
(чотири мільярди сто сім мільйонів п’ятсот чотири тисячі) штук, номінальною вартістю
0,25 гривень кожна акція, на загальну суму 1 026 876 000 (один мільярд двадцять шість
мільйонів вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень, 00 копійок, форма існування –
бездокументарна, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за
реєстраційним № 126/1/2015, дата реєстрації 22 жовтня 2015 року.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інформація про акціонерів, частки яких у
статутному фонді перевищують 10 %, була представлена таким чином:
2018
Кількість акцій
ДП «КК «Рошен»

4 070 405 445

2017
Частка
володіння, %
99,0968

Кількість акцій
4 070 405 445

Частка
володіння, %
99,0968

15. Додатковий капітал.
Додатковий капітал станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлений
наступним чином:
Рядок
1
2
2 Емісійний дохід від розміщення простих іменних акцій

2018
3
2 269 400

(тис. грн.)
2017
4
2 269 400

Графи 3, 4 рядка 2 відповідають відповідним сумам статті «Додатковий капітал»
рядок 1410 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
Дивіденди- В 2018 та 2017 роках дивіденди не оголошувались та не виплачувались.
16. Торгова кредиторська заборгованість.
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Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років торгова кредиторська заборгованість була
представлена таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6

2
Торгова кредиторська заборгованість за:
Сировину та матеріали (енергоносії)
Послуги
Основні засоби та нематеріальні активи
Всього:

(тис. грн.)
2017
4

2018
3
7 742
5 462
2 581
15 785

21 224
5 020
55 023
81 267

На торгову кредиторську заборгованість відсотки не нараховуються i вона зазвичай
погашається протягом 30-денного періоду.
Графи 3, 4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Поточна заборгованість
за товари, роботи, послуги» рядок 1615 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно
до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні
періоди.
Станом на 31 грудня 2018 року до складу торгівельної кредиторської заборгованості
були включені залишки за операціями з пов’язаними сторонами у сумі 1 870 тисяч
гривень (2017: 72 795 тисяч гривень) (Примітка 27).
17. Інші поточні зобов’язання.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років інші поточні зобов’язання були представлені
таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5

2
Розрахунки за претензіями
Розрахунки з іншими кредиторами
Податковий кредит з податку на додану вартість по авансах виданих
Всього:

2018
3
16
1 258
1 274

(тис. грн.)
2017
4
154
466
620

Графи 3, 4 рядка 5 відповідають відповідним сумам статті «Інші поточні
зобов’язання» рядок 1690 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
18. Відстрочені податкові активи/зобов'язання та витрати з податку на
прибуток.
За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, відстрочені податкові активи/зобов'язання
визначаються на основі ставки 18 %. Дана ставка встановлена на 2018 рік.
Відкладене податкове зобов'язання і витрати з податку на прибуток за рік, що
закінчився 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2017 року, були представлені таким чином:
(тис. грн.)
2018
Ставка податку на прибуток, %
Резерви під майбутні зобов’язання (крім резерву відпусток)
Всього відстрочений податковий актив (+)
Різниця балансової вартості основних засобів
Всього відстрочені податкові зобов’язання (-)
Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-) , актив (+) на кінець звітного
періоду за ставкою 18 %
Чисте відстрочене податкове зобов’язання (-) , актив (+) на початок
звітного періоду (18%)
Зміна відстрочені податкових (активів )/ зобов’язань
Прибуток (збиток) до оподаткування за даними бухгалтерського обліку

2017

18
(26 218)
(26 218)

18
(39 767)
(39 767)

(26 218)

(39 767)

(39 767)

(45 818)

13 549

6 051

5 391

13 091
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Різниці що впливають на об’єкт оподаткування.
Об’єкт оподаткування податком на прибуток
Податок на прибуток, за ставкою звітного періоду
Зміна відстрочені податкових (активів )/ зобов’язань
Податок на прибуток включений до звіту про фінансові результати (дохід).
Нарахований податок
Сплачений податок на прибуток
Податок до сплати

76 289
81 680
14 702
(13 549)
1 154

73 279
86 370
15 547
(6 051)
9 496

14 702
17 037
3 458

15 547
10 978
5 793

19. Податки до сплати.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років податки до сплати, були представлені таким
чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6
7

(тис. грн.)
2017
4
4 022
5 793
335
11 995
389
22 534

2018
3

2
Прибутковий податок
Податок на прибуток
Військовий збір
ПДВ
Інші податки та платежі
Всього:

3 989
3 458
331
373
8 151

Графи 3, 4 рядка 7 відповідають відповідним сумам статті «Поточна заборгованість
за розрахунками з бюджетом» рядок 1620 Звіту про фінансовий стан, складеного
відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за
відповідні звітні періоди.
20. Поточні забезпечення.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років поточні забезпечення, були представлені
таким чином:
Рядок
Назва резерву
1
2
2 Резерви під забезпечення виплат відпусток персоналу
3 Інші
4 Разом:

(тис. грн.)
2017
4
12 089
12 089

2018
3
21 662
21 662

Графи 3, 4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Поточні забезпечення»
рядок 1660 Звіту про фінансовий стан, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
21. Нарахування (використання) резервів та забезпечень.
Нарахування (використання) резервів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 та 2017
років представлено таким чином:
(тис. грн.)
Резерви під
забезпечення
виплат
відпусток
персоналу
На 1 січня 2017:

5 124

Резерв на
покриття
збитків від
знецінення
дебіторської
заборгованості
за виданими
авансами

Резерв
сумнівних
боргів по
торгівельній
дебіторській
заборгованості
-

Резерв на
покриття
збитків від
знецінення
іншої
дебіторської
заборгованості
-

Всього:

-

5 124
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Нарахування
Використання,
сторнування
На 31 грудня 2017:
Нарахування
Використання,
сторнування
На 31 грудня 2018:

25 129

32

3

1

25 165

(18 164)

-

-

-

(18 164)

12 089
38 042

32
-

3
-

1
-

12 125
38 042

(28 469)

-

-

-

(28 469)

21 662

32

3

1

21 698

22. Дохід від реалізації.
Виручка за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, була представлена
таким чином:
Рядок
1
2
3
4

2018
3
1 199 526
1 199 526

2
Виручка від реалізації послуг
Інша виручка
Всього:

(тис. грн.)
2017
4
913 705
913 705

Графи 3, 4 рядка 4 відповідають відповідним сумам статті «Чистий дохід від
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» рядок 2000 Звіту про сукупний дохід,
складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,
за відповідні звітні періоди.
23. Собівартість реалізації.
Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, була
представлена таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6
7
8

2018
3
234 608
521 161
267 055
36 851
43 313
839
1 103 827

2
Матеріальні витрати
Зарплата та пов'язані з нею витрати
Амортизація
Послуги сторонніх організацій
Загальновиробничі витрати (ремонти)
Інші накладні виробничі витрати
Всього:

(тис. грн.)
2017
4
179 006
336 307
257 527
22 370
45 353
1 099
841 662

Графи 3, 4 рядка 8 відповідають відповідним сумам статті «Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг)» рядок 2050 Звіту про сукупний дохід, складеного
відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за
відповідні звітні періоди.
24. Адміністративні витрати.
Адміністративні витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, були
представлені таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Матеріальні витрати:
Витрати на персонал1)
Амортизація
Послуги охорони
Послуги прибирання
Поштові та банківські послуги
Інші послуги сторонніх організацій
Витрати на ремонт і технічне обслуговування

2018
3
5 593
51 494
6 790
2 786
4 982
1 244
873
1 562

(тис. грн.)
2017
4
4 263
41 080
6 557
2 984
3 985
884
773
804
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10
11
12

Витрати по податках
Інші витрати
Всього:

2 699
392
78 415

2 455
164
63 949

Графи 3,4 рядка 12 відповідають відповідним сумам статті «Адміністративні
витрати» рядок 2130 Звіту про сукупний дохід, складеного відповідно до додатків
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
1)
Витрати на персонал за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року, включали
зарплату та пов'язані з нею витрати вищому управлінському персоналу в кількості 1
особа, та були представлені наступним чином:

(тис. грн.)
2017
177
1 194
109
1 480

2018
Заробітна плати
Премії, інші виплати
Єдиний соціальний внесок
Всього:

221
1 756
148
2 125

25. Витрати на збут.
Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2017 років, були
представлені таким чином:
Рядок
1
2
3
4
5
6

(тис. грн.)
2017
4
10
1 918
423
113
2 464

2018
3

2
Матеріальні витрати
Зарплата та пов'язані з нею витрати
Амортизація
Послуги сторонніх організацій
Всього:

3 856
344
143
4 343

Графи 3, 4 рядка 6 відповідають відповідним сумам статті «Витрати на збут» рядок
2150 Звіту про сукупний дохід, складеного відповідно до додатків НП(С)БО 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди.
26. Склад інших операційних доходів та витрат.
Інші операційні доходи та витрати за роки, які закінчилися 31 грудня 2018 та 2017
років, були представлені таким чином:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2
Результат вибуття основних засобів
Реалізація запасів
Дохід від наданих послуг
Операційна оренда
Курсові різниці (нетто)
Штрафи, пені
Відшкодування участі у військових
зборах
Харчування працівників
Відшкодування раніше списаних
активів
Витрати на формування резерву
сумнівних боргів
Соціальне забезпечення працівників
Списання ПДВ по непідтвердженим
податковим накладним

2018
Сума доходу
Сума витрат
3
4
165*
356
40
3 644
2 362
50**
26
336

(тис. грн.)
2017
Сума доходу Сума витрат
5
6
14 713***
91****
406
3 452
2 850
29*****
36
333

87

-

114

-

8 507

8 849

9 222

9 222

137

-

438

-

-

-

-

36

-

2 003

-

1 245

-

5

-

73
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14 Матеріальна допомога видана
Лікарняні за рахунок підприємства та
15
ЄСВ
16 Розрахунки по зарплаті та інші виплати
17 Профспілкові внески
18 Понаднормові витрати
Списання витрат по нереалізованих
19
проектах
20 Списання кред. заборгованості
21 Інші
22 Всього інші операційні доходи (+):
23 Всього інші операційні витрати (-)

-

98

-

133

-

2 283

-

1 096

-

2 306
626
82

-

929
656
431

-

-

-

1 320

4
13 016

1 616

5
28 386

2 479

20 566

20 923

Графи 3, 5 рядка 22 відповідають відповідним сумам статті «Інші операційні
доходи» рядок 2120 Звіту про сукупний дохід, складеного відповідно до додатків
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», за відповідні звітні періоди. Графи
4, 6 рядка 23 відповідають відповідним сумам статті «Інші операційні витрати» рядок
2180 Звіту про сукупний дохід за відповідні звітні періоди.
* Дохід від реалізації основних засобів – 9 803 тис. грн. Собівартість реалізації 9 255 тис. Витрати від
вибуття основних засобів – 163 тис. грн. Оприбуткування вузлів від ліквідації -115.Витрати від ліквідації 335. Фінансовий результат – дохід 165 тис. грн. (9 803 - 9 255 – 163 + 115 - 335).
** Дохід від операційної курсової різниці – 63 тис. грн. Витрати від операційної курсової різниці – 13
тис. грн. Фінансовий результат – дохід 50 тис. грн. (63 - 13).
*** Дохід від реалізації основних засобів – 68 925 тис. грн, собівартість реалізації 54 164 тис. грн.,
послуги по влаштуванню пройомів для вивезення тех. обладнання – 48. Фінансовий результат – дохід 14 713
тис. грн. (68 925 - 54 164 - 48).
**** Витрати від ліквідації основних засобів – 178, оприбутковано металобрухту від ліквідації – 87.
Фінансовий результат – збиток 91 тис. грн. (178-87).
***** Дохід від операційної курсової різниці – 3 тис. грн. Витрати від операційної курсової різниці та
купівлі валюти -32 тис. грн. Фінансовий результат – збиток 29 тис. грн.

27. Операції з пов’язаними сторонами.
Операції Товариства зі своїми пов’язаними сторонами за роки, що закінчилися 31 грудня
2018 та 2017 років, були представлені таким чином:
(тис. грн.)

2018
ДП «КК «Рошен»
ПрАТ «ВМЗ «Рошен»
ТОВ «Розподільчий центр
«Плюс»
ПрАТ «Київська
кондитерська фабрика
«Рошен» у т.ч. Філія
«Київська кондитерська
фабрика «Рошен»
ТОВ «БК «Рошен»
ПрАТ «Племзавод»
Літинський»
ДП «Ізюмінка»
ПрАТ «Ріелексперт»
ТОВ «Рошен-Ексклюзив»
АТ «Міжнародний
інвестиційний банк»
ПрАТ «Кременчуцька
кондитерська фабрика
«Рошен»
Всього

Дохід від
реалізації ТМЦ,
послуг (переробка
дав. сировини,
послуги
зберігання та інші)
без ПДВ

Результат продажу
основних засобів
без ПДВ

1 199 034
447

6 = 1 955-1 916 - 33
-

627
-

2 294
-

295
-

231 542
-

-

-

-

-

388

32

37

-

1 296

-

-

11 950

25

269=7 559-7 161-129

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

11

7=147-140

-

2
-

-

145
-

-

-

1

-

15

-

-

-

-

-

-

56

1 199 562

282

1 924

2 296

698

243 725

Придбання
Придбання
Придбання
Дохід
сировини та
послуг
устаткування,
від
матеріалів за (претензії) за
запчастин за
оренди
вирахуванням вирахуванням вирахуванням
без ПДВ
ПДВ
ПДВ
ПДВ
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2017
ДП «КК «Рошен»
ПрАТ «ВМЗ «Рошен»
ТОВ «Розподільчий центр
«Плюс»
ПрАТ «Київська
кондитерська фабрика
«Рошен» у т.ч. Філія
«Київська кондитерська
фабрика «Рошен»
ТОВ «БК «Рошен»
ПАТ «Маріупольська
кондитерська фабрика
«Рошен»
ДП «Ізюмінка»
ТОВ «Рошен-Кондитер»
Всього

286

14 156 = 61 978 –
47 774 - 48
-

-

913 372

7

3 389

306

46 745

-

-

-

-

-

-

1

394

-

36

0=6-6

151

-

9

853

-

190 = 6 527- 6 337

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

913 694

14 346

158

4
172
3 566

709

47 635

Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років непогашені залишки за операціями з пов’язаними
сторонами були представлені таким чином:
(тис. грн.)
Торгова
Дебіторська
Дебіторська
Торгова
заборгованість заборгованість кредиторська
дебіторська
заборгованість
за реалізовані
по оренді з
заборгованість з
(матеріали) з
основні засоби
ПДВ
ПДВ
ПДВ
з ПДВ
2018
ДП «КК «Рошен»
ПрАТ «ВМЗ «Рошен»
ТОВ «Розподільчий центр
«Плюс»
ПрАТ «Київська
кондитерська фабрика
«Рошен» у.т.ч. Філія
«Київська кондитерська
фабрика «Рошен»
ПАТ «Маріупольська
кондитерська фабрика
«Рошен»
ТОВ «БК «Рошен»
2017
ДП «КК «Рошен»
ПрАТ «ВМЗ «Рошен»
ТОВ «Розподільчий центр
«Плюс»
ПрАТ «Київська
кондитерська фабрика
«Рошен» у т.ч. Філія
«Київська кондитерська
фабрика «Рошен»
ПАТ «Маріупольська
кондитерська фабрика
«Рошен»
ТОВ «БК «Рошен»
Всього:

Торгова
Кредиторська
кредиторська заборгованість
заборгованість
за
(послуги) з
устаткування
ПДВ
та
комплектуючі
з ПДВ

93 143
42

-

367
-

1 514
-

23
-

-

-

-

-

-

49

39

3

-

91

-

-

218

-

-

-

-

-

27

30
93 218

9 071
9 071

458

1 514

72

284

161 705
33

73 789
-

-

5 174
-

161
-

56 094
-

-

-

-

-

32

-

94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11 334

161 832

7 832
81 621

-

5 174

193

67 428

28. Умовні та контрактні зобов’язання.
Оподаткування - Для податкового середовища в Україні характерні складності
податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами
податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити
фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і
впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у
кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і
пені, i ці суми можуть бути суттєвими.
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На думку керівництва, Товариство виконало усі вимоги чинного податкового
законодавства. Керівництво не виключає, що у результаті майбутніх податкових перевірок
можуть виникнути суперечності в тлумаченні або оцінці даних, поданих у податковій
документації Товариства, що може призвести до нарахування додаткових податкових
зобов’язань, штрафів та пені. На думку керівництва, відповідні положення податкового
законодавства інтерпретовані ним коректно, і Товариство нарахувало та сплатило всі
податки відповідно до чинного податкового законодавства. Водночас, у разі іншого
підходу до трактування таких операцій податковими органами керівництво оцінює суму
можливих умовних зобов’язань щодо податкового обліку витрат станом на 31 грудня 2018
років як незначну для цілей цієї фінансової звітності. Згідно з чинним законодавством
податкові декларації підлягають перевірці протягом трьох років після їх подання. Ризик
додаткових податкових нарахувань у результаті регулярних податкових перевірок із часом
значно знижується.
Трансфертне ціноутворення - Починаючи із 1 вересня 2013 року, у Податковому
кодексі України, запроваджені нові правила, щодо трансфертного ціноутворення,
стосовно визначення і застосування справедливих ринкових цін, у результаті чого були
внесені істотні зміни у нормативно-правові акти щодо трансфертного ціноутворення в
Україні.
З 01.01.2017 року внесено зміни до ПКУ, щодо умов, за яких операції визнаються
контрольованими, а саме річний дохід платника збільшено з 50 мільйонів гривень до 150
мільйонів, обсяг операцій з одним контрагентом, який є об’єктом трансфертного
ціноутворення, збільшено з 5 мільйонів до 10 мільйонів гривень.
На протязі 2018 та 2017 років Товариство не здійснювало операцій, які входять у
сферу застосування нормативно правових актів щодо трансфертного ціноутворення.
Юридичні питання – Станом на 31.12.2018р. судова справа за номером 902/1107/15
за позовом ДП із 100% іноземною інвестицією «Д’естате» до ПрАТ «Вінницька
кондитерська фабрика» про стягнення суми у розмірі 1 448 194,91 грн. завершена на
користь відповідача. Інші судові справи за участі ПрАТ «Вінницька кондитерська
фабрика» в судах станом на 31.12.2018р. відсутні.
29. Цілі та політика управління фінансовими ризиками.
Фінансові інструменти Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти,
торгову та іншу дебіторську заборгованість, торгову та іншу кредиторську заборгованість.
Товариство не брало участь в операціях із використанням похідних фінансових
інструментів. В зв’язку з непередбачуваністю та неефективністю фінансового ринку
України, загальна програма управління ризиками зосереджена i спрямована на зменшення
його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. Основні ризики,
властиві фінансовим інструментам, включають ринковий ризик, ризик ліквідності та
кредитний ризик. Керівництво аналізує та узгоджує політику управління кожним із цих
ризиків, основні принципи якої викладені нижче.
Ринковий ризик - Для діяльності Товариства не характерні фінансові ризики у
результаті ринкових змін курсів обміну валют та відсоткових ставок.
Валютний ризик - Валютний ризик являє собою ризик того, що справедлива
вартість майбутніх потоків грошових коштів від фінансового інструмента коливатиметься
у результаті змін курсів обмін валют. Для діяльності Товариства, не характерні валютні
ризики обумовлені коливаннями курсів обміну гривні щодо долара США та інших валют.
Ризик зміни відсоткових ставок - Ризик зміни відсоткових ставок являє собою
ризик того, що справедлива вартість або потоки грошових коштів від фінансових
інструментів коливатимуться у результаті ринкових змін відсоткових ставок. Для
діяльності Товариства, не характерні ринкові ризики щодо змін відсоткових ставок.
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Ризик ліквідності - Ризик ліквідності являє собою ризик того, що Товариство не
зможе погасити свої зобов’язання на момент їх погашення. Завданням керівництва є
підтримання балансу між безперервним фінансуванням i гнучкістю у використанні умов
кредитування, які надаються постачальниками. Товариство проводить аналіз строків
виникнення активів i погашення зобов’язань i планує свою ліквідність у залежності від
очікуваних строків погашення відповідних фінансових інструментів. Відповідно до планів
Товариства, його потреби в обігових коштах задовольняються за рахунок надходження
грошових коштів від операційної діяльності. Товариство не залучає кредитні ресурси.
Надходжень від операційної діяльності недостатньо для своєчасного погашення
зобов’язань.
Ризик ліквідності станом на 31 грудня 2018 та 2017 років представлено наступним чином:
Назва статті
Торгівельна дебіторська заборгованість, нетто
Грошові кошти та їх еквіваленти
Попередні оплати
Інша неторговельна дебіторська заборгованість
Торговельна кредиторська заборгованість
Аванси отримані
Інша кредиторська заборгованість

2018
102 995
88
22 679
548
(15 785)
(51 948)
58 577

(тис. грн.)
2017
244 031
20
4 865
118
(81 267)
(13)
(56 362)
111 392

Станом на 31.12.2018 року короткострокові активи Товариства перевищують його
короткострокові зобов’язання на 58 577 тис. грн., станом на 31.12.2017 року
короткострокові активи Товариства перевищували його короткострокові зобов’язання на
111 392 тис. грн.
Кредитний ризик - Кредитний ризик являє собою ризик того, що Товариство понесе
фінансові збитки у випадку, якщо контрагенти не виконують свої зобов'язання за
фінансовим інструментом або клієнтським договором. Фінансові інструменти, які
потенційно наражають Товариство на істотну концентрацію кредитного ризику,
переважно включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також торгову дебіторську
заборгованість.
Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років максимальна сума кредитного ризику становила:
Фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торговельна дебіторська заборгованість, нетто
Попередні оплати
Інша неторговельна дебіторська заборгованість.
Всього:

2018
88
102 995
22 679
548
126 310

(тис. грн.)
2017
20
244 031
4 865
118
249 034

Товариство переважно розміщує свої грошові кошти та їх еквіваленти у великих
банках з надійною репутацією, які знаходяться в Україні. Керівництво здійснює постійний
моніторинг фінансового стану установ, де розміщені грошові кошти та їх еквіваленти.
Кредитний ризик пов'язаний з невиконанням банками своїх зобов’язань та обмежується
сумою грошових коштів та їх еквівалентів.
Товариство здійснює торгові операції тільки з перевіреними i кредитоспроможними
клієнтами. Політика Товариства полягає в тому, що можливість надання кредиту клієнтам,
які бажають співпрацювати на кредитних умовах, у кожному конкретному випадку
аналізується i підлягає формальному затвердженню. Окрім того, керівництво проводить
додаткову процедуру моніторингу фінансової інформації про клієнтів на щоквартальній
основі. Інші ризики відстежуються i аналізуються у кожному конкретному випадку.
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Товариство має значну концентрацію кредитного ризику перед одним контрагентом, який
є пов’язаною особою, а саме: ДП «КК «РОШЕН».
Станом на 31 грудня 2018 року і 31 грудня 2017 року розподіл торгівельної
дебіторської заборгованості за строками непогашення був наступним:
(тис. грн.)

2018
2017

Разом:

До 30 днів

Від 31 до
60 днів

Від 61 до
90 днів

Від 91 до
120 днів

Від 121 до
180 днів

Від 181 до
365 днів

103 027
244 063

93 680
103 689

194
66 553

190
73 789

4 872
-

-

4 059
-

> 365
Поточна
частина
32
32

Резерв
(32)
(32)

Чиста
вартість
реалізації
102 995
244 031

Управління капіталом - Політика управління капіталом направлена на
забезпечення i підтримання оптимальної структури капіталу для скорочення загальних
витрат на капітал, які виникають, та гнучкості у питаннях доступу до ринків капіталу.
Керівництво здійснює регулярний моніторинг структури капіталу i може вносити
коригування у політику та цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному
середовищі, тенденціях ринку або своєї стратегії розвитку.
30. Справедлива вартість фінансових інструментів.
Справедлива вартість фінансових інструментів - Справедлива вартість визначається як
сума, за якою інструмент можна обміняти під час здійснення операції між обізнаними,
зацікавленими та незалежними сторонами, за винятком операцій примусового продажу
або ліквідації. Вважається, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань із
термінами погашення до одного року, за вирахуванням будь-яких очікуваних коригувань,
є їх справедливою вартістю. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових
активів та зобов’язань, визнаних у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їх
справедливій вартості.
31. Затвердження фінансової звітності.
Ця фінансова звітність була схвалена керівництвом i затверджена 23 січня 2019 року.
Директор

Головний бухгалтер
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