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ЗАЯВА	ПРО	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ	КЕРІВНИЦТВА	ЗА	ФІНАНСОВУ	ЗВІТНІСТЬ	
за	період,	що	закінчився	31	грудня	2020	року	

Керівництво	Товариства	несе	відповідальність	за	підготовку	фінансової	звітності,	що	достовірно	
відображає	у	всіх	суттєвих	аспектах	фінансовий	стан	Товариства	станом	на	31	грудня	2020	року,	
а	також	результати	його	діяльності,	рух	грошових	коштів	і	зміни	в	капіталі	за	рік,	що	закінчився	
на	цю	дату,	відповідно	до	Міжнародних	стандартів	фінансової	звітності.	

Відповідальність	керівництва	полягає	у	виборі	належних	принципів	бухгалтерського	обліку	та	їх	
послідовного	 застосування,	 використанні	 обгрунтованих	 оцінок	 та	 суджень,	 дотриманні	
принципів	МСФЗ	та	розкритті	всіх	відхилень	від	них	у	примітках	до	фінансової	звітності.	

Підготовка	 фінансової	 звітності	 обов'язково	 передбачає	 використання	 оцінок,	 заснованих	 на	
судженнях	 керівництва,	 особливо	 при	 операціях,	що	 впливають	 на	 поточний	 звітний	 період,	 і	
неможливо	бути	впевненими,	що	вони	будуть	завершені	до	майбутніх	періодів.	Дана	фінансова	
звітність	 була	 підготовлена	 з	 використанням	 прийнятних	меж	 суттєвості	 та	 з	 використанням	
інформації,	що	була	у	наявності	до	31	грудня	2020	року	включно.	

Виконуючи	 свої	 зобов’язання	 щодо	 цілісності	 фінансової	 звітності,	 керівництво	 підтримує	
функціонування	 фінансових	 та	 управлінських	 систем	 контролю	 і	 практики,	 покликаних	
забезпечити	достатню	впевненість	у	тому,	що	всі	операції	санкціоновані,	активи	зберігаються	та	
облік	ведеться	належним	чином.	

Дана	фінансова	 звітність	 станом	 	 на	 31	 грудня	 2020	 року,	що	 підготовлена	 у	 відповідності	 до	
МСФЗ,	підписана	і	затверджена	до	випуску	25.01.2021	р.		

Керівник		

ТОВ	«Шредер»	

Монастирський	Василь	Богданович	

	

Тернопіль,	Україна	

19	лютого	2021	року	
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	 до	Національного	положення	(стандарту)	
бухгалтерського	обліку	
1	"Загальні	вимоги	до	фінансової	звітності"

	 	

	 КОДИ	

	 ата	(рік,	місяць,	число)	 2021	|	01	|	01	
Підприємство:Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	
«Шредер»	 за	ЄДРПОУ		 00231024	

Територія:	м.Тернопіль	 за	КОАТУУ		 6110100000	
Організаційно‐правова	форма	господарювання:	товариство	з	
обмеженою	відповідальністю	 за	КОПФГ		

240	

Вид	економічної	діяльності:	виробництво	електричних	ламп	та	
освітлювального	устаткування	 за	КВЕД		

27.40	

Середня	кількість	працівників		:	190	
	 	
Адреса,	телефон:	вулиця	Микулинецька,будинок	46‐Б,місто	Тернопіль,Тернопільська	обл.,46005	тел.	(0352)	25‐06‐
13	

Одиниця	виміру:	тис.	грн.	без	десяткового	знака	 	
Складено	(зробити	позначку	"v"	у	відповідній	клітинці):	 	
за	положеннями	(стандартами)	бухгалтерського	обліку	 		

за	міжнародними	стандартами	фінансової	звітності	 V	

БАЛАНС	(ЗВІТ	ПРО	ФІНАНСОВИЙ	СТАН)	

на	31	грудня	2020	р.	

	
Форма	№	

1	
Код	за	
ДКУД		

1801001	
	 	

Актив		 Код	
рядка	

На	
початок	
звітного	
періоду		

На	кінець	
звітного	
періоду		

Примітки	

1	 2	 3				 4				 		
I.	Необоротні	активи		 		 		 		 		

	
Нематеріальні	активи	
	

1000	 103	 178	 7	

	
				первісна	вартість		
	

1001	 241	 375	 		

	
					накопичена	амортизація	
	

1002	 (138)			 (197)			 		

	
Незавершені	капітальні	інвестиції	
	

1005	 			 			 		

Основні	засоби	 1010	 125	226	 105	163	 7	
	
					первісна	вартість		
	

1011	 242	230	 244	957	 		

					знос		 1012	 (117	004)			 (139	794)			 		
Інвестиційна	нерухомість	 1015	 			 			 		
Довгострокові	біологічні	активи	 1020	 		 		 	
Довгострокові	фінансові	інвестиції:		 			 		 		 		
					які	обліковуються	за	методом	участі	в	капіталі	
інших	підприємств		 1030	 			 			 		

					інші	фінансові	інвестиції		 1035	 			 			 		
Довгострокова	дебіторська	заборгованість			 1040	 			 			 		
	
Відстрочені	податкові	активи		
	

1045	 5	535	 7	570	 27	

Інші	необоротні	активи	 1090	 1	905	 15	242	 		
Усього	за	розділом	I		 1095	 132	769	 128	153	 	

II.	Оборотні	активи		 			 		 		 		
Запаси		 1100	 116	936	 185	219	 8	
Виробничі	запаси		 1101	 107	297	 176	973	 		

2 
2

1 
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Незавершене	виробництво		 1102	 3	802	 2	111	 		
Готова	продукція		 1103	 3	413	 2	756	 		
Товари		 1104	 2	424	 3	379	 		
Поточні	біологічні	активи		 1110	 		 		 	
Дебіторська	заборгованість	за	продукцію,	товари,	
роботи,	послуги	 1125	 179	382	 218	388	 9	

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками:		 			 		 		 		
					за	виданими	авансами			 1130	 5	023	 4	274	 9	
					з	бюджетом		
	

1135	 25	510	 22	168	 		
					у	тому	числі	з	податку	на	прибуток	 1136	 			 			 		
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість		 1155	 2	492	 5	996	 9	
Поточні	фінансові	інвестиції		 1160	 		 		 	
Гроші	та	їх	еквіваленти	 1165	 15	443	 9	407	 11	
Готівка	 1166	 			 			 		
Рахунки	в	банках	 1167	 15	443	 9	407	 		
Витрати	майбутніх	періодів	 1170	 			 			 		
	
Інші	оборотні	активи		
	

1190	 			 			 		

Усього	за	розділом	II		 1195	 344	786	 445	452	 	
	

III.	Необоротні	активи,	утримувані	для	продажу
вибуття		

	

1200	 		 		 	

Баланс		 1300	 477	555	 573	605	 	

Пасив	 Код	
рядка	

На	
початок	
звітного	
періоду		

На	кінець	
звітного	
періоду		

Примітки	

1	 2	 3				 4	 		
I.	Власний	капітал		 			 		 		 		

Зареєстрований	(пайовий)	капітал		 1400	 203	515	 337	129	 12	
Капітал	у	дооцінках	 1405	 			 			 		
Додатковий	капітал		 1410	 			 			 		
Резервний	капітал		 1415	 1	460	 1	460	 		
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток)		 1420	 39	666	 65	052	 		
Неоплачений	капітал		 1425	 			 			 		
Вилучений	капітал		 1430	 			 			 		
Усього	за	розділом	I		 1495	 244	641	 403	641	 	
II.	Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення	 			 		 		 	

Відстрочені	податкові	зобов'язання	 1500	 			 			 27	
Пенсійні	зобов'язання	 1505	 5	599	 4	193	 13	
Довгострокові	кредити	банків	 1510	 			 			 		
Інші	довгострокові	зобов'язання	 1515	 2	821	 2	367	 14	
Довгострокові	забезпечення	 1520	 		 		 	
Цільове	фінансування		 1525	 		 		 	
	
Усього	за	розділом	II		
	

1595	 8	420	 6	560	 	

IІІ.	Поточні	зобов'язання	і	забезпечення	 			 		 		 	
Короткострокові	кредити	банків		 1600	 16	593	 17	750	 15	
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:	 		 		 		 	
					довгостроковими	зобов'язаннями		 1610	 1	376	 2	119	 14	
					товари,	роботи,	послуги		 1615	 117	760	 123	998	 16	
					розрахунками	з	бюджетом	 1620	 7	646	 6	067	 17	
					у	тому	числі	з	податку	на	прибуток	 1621	 7	357	 5	726	 27	
					розрахунками	зі	страхування	 1625	 295	 281	 		

3 

4

4
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					розрахунками	з	оплати	праці	 1630	 1	133	 1	459	 		
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
одержаними	авансами	 1635	 4	244	 3	514	 		

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
розрахунками	з	учасниками	 1640	 			 			 		

Поточні	забезпечення	 1660	 6	777	 7	635	 18	
Доходи	майбутніх	періодів	 1665	 		 		 	
Інші	поточні	зобов'язання	 1690	 68	670	 581	 16	
	
Усього	за	розділом	IІІ		
	

1695	 224	494	 163	404	 	

ІV.	Зобов'язання,	пов'язані	з	необоротними	
активами,	утримуваними	для	продажу,	та	
групами	вибуття	

1700

		 		 	

Баланс		 1900	 477	555	 573	605	 	

	

1	Визначається	в	порядку,	встановленому	центральним	органом	виконавчої	влади,	що	реалізує	державну	політику	у	
сфері	статистики.	

2	Рядок	1090	представлений	авансовими	платежами	за	основні	засоби	

3	Рядок	1135	представлений	податком	на	додану	вартість,	що	підлягає	відшкодуванню	з	бюджету	в	наступних		
періодах	

4	Усього	поточних	активів	слід	розраховувати	як	суму	рядків	1195	та	1200,	що	разом	складають	445	452	тис.		грн.	на	
31	грудня	2020	р.	(31	грудня	2019	р.:	344	786	тис.	грн.)	

5	Усього	зобов'язання	слід	розраховувати	як	суму	рядків	1595,	1695	та	1700,	що	разом	складають	169	964	тис.	грн.	на	
31	грудня	2020	р.	(31	грудня	2019	р.:	232	914	тис.	грн.)	

	

	

Керівник																																																																																																							Монастирський	В.Б.		

Головний	бухгалтер																																																																																Дольна	О.М.	
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ЗВІТ	ПРО	ФІНАНСОВІ	РЕЗУЛЬТАТИ	(ЗВІТ	ПРО	СУКУПНИЙ	ДОХІД)	

за	2020	р.	

Форма	№	2 Код	за	
ДКУД	 1801003	

І.	ФІНАНСОВІ	РЕЗУЛЬТАТИ	

Стаття	 Код	
рядка	

За	
звітний	
період	

За	
аналогічн

ий	
період	
попе‐	

реднього	
року	

Примітки	

1	 2	 3				 4	 		
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	
послуг)		

2000	 846	395	 625	498 19	

Собівартість	реалізованої	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)	 2050	 (696	992)			 (519	682)			 		
Валовий:	 		 		 	 	
					прибуток	 2090	 149	403	 105	816 		
					збиток	 2095	 			 		 		
Інші	операційні	доходи	 2120	 1	975	 1	879 20	
Адміністративні	витрати	 2130	 (64	388)			 (53	646)			 21	
Витрати	на	збут	 2150	 (37	873)			 (27	537)			 22	
Інші	операційні	витрати	 2180	 (13	710)			 (22	351)			 23	
Фінансовий	результат	від	операційної	діяльності:		 			 		 		 		

					прибуток	 2190	 35	407	 4	161 		
					збиток	 2195	 			 		 		
Дохід	від	участі	в	капіталі		 2200	 			 		 		
Інші	фінансові	доходи		 2220	 1	653	 14	543 24	
Інші	доходи		 2240	 33	 		 26	
Фінансові	витрати		 2250	 (4	793)			 (2	947)			 25	
Втрати	від	участі	в	капіталі		 2255	 			 		 		
Інші	витрати		 2270	 (538)			 (2	110)			 26	
Фінансовий	результат	до	оподаткування:		 		 		 	 	
					прибуток	 2290	 31	762	 13	647 		
					збиток	 2295	 			 		 		
Витрати	(дохід)	з	податку	на	прибуток	 2300	 (7	903)			 (3	810)			 27	
Прибуток	(збиток)	від	припиненої	діяльності	після	
оподаткування		

2305	 		 	 	

Чистий	фінансовий	результат:			 		 		 	 	
					прибуток		 2350	 23	859	 9	837 		
					збиток		 2355	 			 		 		

II.	СУКУПНИЙ	ДОХІД	

	 КОДИ

	 Дата	(рік,	місяць,число)	
2021	|	01	|
01	

	
Підприємство:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	
«Шредер»	
	

за	ЄДРПОУ		
00231024	

	

(найменування)
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Стаття	 Код	
рядка	

За	
звітний	
період	

За	
аналогічни

й	
період	
попе‐	

реднього	
року	

Примітки	

1	 2	 3				 4	 		
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів	 2400	 			 		 		
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів	 2405	 		 	 	
Накопичені	курсові	різниці	 2410	 		 	 	
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційованих	та	спільних	
підприємств	

2415	 		 	 	

Інший	сукупний	дохід	 2445	 1	862	 (2	037)			 13	
Інший	сукупний	дохід	до	оподаткування	 2450 1	862	 (2	037)			 		
Податок	на	прибуток,	пов'язаний	з	іншим	сукупним	
доходом	 2455	 335	 (367)			 27	

Інший	сукупний	дохід	після	оподаткування	 2460 1	527	 (1	670)			 		
Сукупний	дохід	(сума	рядків	2350,	2355	та	2460)	 2465 25	386	 8	167 		

	 	
ІІІ.	ЕЛЕМЕНТИ	ОПЕРАЦІЙНИХ	ВИТРАТ	

	 	

Назва	статті	 Код	
рядка	

За	
звітний	
період	

За	
аналогічни

й	
період	
попе‐	

реднього	
року	

Примітки	

1	 2	 3				 4	 		
Матеріальні	затрати		 2500	 615	638	 438	161 		
Витрати	на	оплату	праці		 2505	 55	583	 50	290 		
Відрахування	на	соціальні	заходи		 2510	 9	340	 8	146 		
Амортизація		 2515	 28	687	 25	042 		
Інші	операційні	витрати		 2520	 83	092	 67	909 		
Разом		 2550 792	340	 589	548 	

	
IV.	РОЗРАХУНОК	ПОКАЗНИКІВ	ПРИБУТКОВОСТІ	АКЦІЙ		

	 	

Назва	статті	 Код	
рядка	

За	
звітний	
період	

За	
аналогічни

й	
період	
попе‐	

реднього	
року	

Примітки	

1	 2	 3				 4	 		
Середньорічна	кількість	простих	акцій		 2600	 		 	 	
Скоригована	середньорічна	кількість	простих	акцій		 2605	 		 	 	
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію		 2610	 		 	 	
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	
акцію		

2615	 		 	 	

Дивіденди	на	одну	просту	акцію		 2650	 		 	 	
Керівник																																																																																																							Монастирський	В.Б.		

Головний	бухгалтер																																																																																Дольна	О.М.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 КОДИ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Дата	(рік,	місяць,	число)	 2021	 01 01

Підприємство:	
Товариство	з	обмеженою	відповідальністю
«Шредер»	 за	ЄДРПОУ	 00231024

ЗВІТ	ПРО	РУХ	ГРОШОВИХ	КОШТІВ	(ЗА	ПРЯМИМ	МЕТОДОМ)	

за	2020	р.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Форма	N	3															Код	за	ДКУД		 1801004	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	Стаття		
Код	
рядка	

За	звітний	
період		

За	аналогічний		
період	поперед‐		
нього	року	

1	 2 3	 4

I.	Рух	коштів	у	результаті	операційної	діяльності	

		 		 		 Надходження	від:		 		 		 		 		 		 	
Реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг) 3000 860	869	 542	174
Повернення	податків	і	зборів	 3005 130	405	 76	187
			у	тому	числі	податку	на	додану	вартість 3006 130	387	 76	187
Цільового	фінансування	 3010 			 		
Покупців	і	замовників	авансів	 3015 3	336	 4	170
Повернення	авансів	 3020 4	682	 809
Відсотків	за	залишками	коштів	на	поточних	рахунках 3025 			 		
Боржників	неустойки	(штрафів,	пені)	 3035 			 11
Операційної	оренди	 3040 			 		
Інші	надходження	 3095 2	406	 3	055
		 		 		 Витрачання	на	оплату:			 		 		 		 		 	
Товарів	(робіт,	послуг) 3100 (827	933)			 (437	643)			
Праці	 3105 (42	821)			 (41	804)			
Відрахувань	на	соціальні	заходи		 3110 (10	507)			 (9	230)			
Зобов'язань	з	податків	і	зборів	 3115 (23	154)			 (16	608)			
Зобов'язань	з	податку	на	прибуток	 3116 (12	539)			 (6	249)			
Зобов'язань	з	податку	на	додану	вартість 3117 			 		
Зобов'язань	з	інших	податків	і	зборів	 3118 (10	615)			 (10	359)			
Авансів	 3135 (390)			 (465)			
Повернення	авансів		 3140 			 (197)			
Інші	витрачання		 3190 (127	192)			 (75	590)			
Чистий	рух	коштів	від	операційної	діяльності	 3195 (30	299)			 44	869

II.	Рух	коштів	у	результаті	інвестиційної	діяльності	

Надходження	від	реалізації:		 		 		
			фінансових	інвестицій		 3200 			 		
			необоротних	активів 3205 105	 3	945
Надходження	від	отриманих:		 		
			відсотків		 3215 			 		
			дивідендів	 3220 			 		
Надходження	від	деривативів	 3225 		
Інші	надходження		 3250 			 		
Витрачання	на	придбання:		 		
			фінансових	інвестицій		 3255 			 		
			необоротних	активів 3260 (21	671)			 (31	042)			
Виплати	за	деривативами	 3270 		
Інші	платежі	 3290 			 		
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Чистий	рух	коштів	від	інвестиційної	діяльності 3295 (21	566)			 (27	097)			

III.	Рух	коштів	у	результаті	фінансової	діяльності		

Надходження	від:		 		 		 		 		 		
Власного	капіталу		 3300 133	614	 		
Отримання	позик		 3305 340	545	 185	302
Інші	надходження		 3340 88	 261
Витрачання	на:		 		
Викуп	власних	акцій	 3345 		
Погашення	позик		 3350 (426	023)			 (194	099)			
Сплату	дивідендів	 3355 			 		
Витрачання	на	сплату	відсотків	 3360 (2	531)			 (5	215)			
Витрачання	на	сплату	заборгованості	з	фінансової	оренди1 3365 (1	972)			 (1	911)			
Інші	платежі		 3390 			 		
Чистий	рух	коштів	від	фінансової	діяльності 3395 43	721	 (15	662)			
Чистий	рух	коштів	за	звітний	період 3400 (8	144)			 2	110
Залишок	коштів	на	початок	року		 3405 15	443	 13	774
Вплив	зміни	валютних	курсів	на	залишок	коштів 3410 2	108	 (441)			
Залишок	коштів	на	кінець	року		 3415 9	407	 15	443
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	1рядок	3365	представлений	платежами	за	договорами	оренди	згідно	з	МСФЗ	16	"Оренда"	 	
	

	

Керівник																																																																																																							Монастирський	В.Б.		

	

Головний	бухгалтер																																																																																Дольна	О.М.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 КОДИ	

	 	 	 	 	 	 	 	 Дата	(рік,	місяць,	число)	 2021	
0
1	

01	

Підприємство:	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Шредер»	
							за	
ЄДРПОУ	

00231024	

ЗВІТ	ПРО	ВЛАСНИЙ	КАПІТАЛ	

за	2020	р.	

	 	 	 	 	 	 Форма	N	4	 Код	за	ДКУД		 1801005	

Стаття	
Код	
рядка	

Заре‐	
єстро‐	
ваний	
капітал	

Капі‐
тал	у	
до‐
оцін‐
ках	

Дод
ат‐	
ков
ий	
капі
тал	

Резерв
ний		
капі‐
тал	

Нерозп
о‐	

ділений	
прибуто

к	
(непокр
итий	

збиток)	

Неоп‐	
лачений	
капітал	

Ви‐
лу‐	
че‐
ний	
капі‐
тал	

Разом	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Залишок	на	початок	
року		

4000	 203	515 	 	 1	460	 39	666	 		 	 244	641

Коригування:		 		 	 	 	 	 		 		 	 	
Зміна	облікової	політики		 4005	 		 		 	 		 		 		 		 		
Виправлення	помилок		 4010	 		 		 	 		 		 		 		 		
Інші	зміни		 4090	 		 		 	 		 		 		 		 		
Скоригований	залишок	
на	початок	року		

4095	 203	515 	 	 1	460 39	666	 		 	 244	641

Чистий	прибуток	
(збиток)	за	звітний	
період		

4100	 	 	 	 	 23	859	 		 	 23	859

Інший	сукупний	дохід	за	
звітний	період	

4110	 	 	 	 	 1	527	 		 	 1	527

Інший	сукупний	дохід	 4116	 		 		 	 		 1	527	 		 		 1	527	
Розподіл	прибутку:		 		 		 		 	 		 		 		 		 		
Виплати	власникам	
(дивіденди)			

4200	 		 		 	 		 		 		 		 	

Спрямування	прибутку	до	
зареєстрованого	капіталу		

4205	 		 		 	 		 		 		 		 		

Відрахування	до	
резервного	капіталу		

4210	 		 		 	 	 		 		 		 	

Внески	учасників:		 		 		 		 	 		 		 		 		 		
Внески	до	капіталу		 4240	 133	614	 		 	 		 		 (133	614)	 		 	
Погашення	заборгованості	
з	капіталу		

4245	 		 		 	 		 		 133	614	 		 133	614	

Вилучення	капіталу:		 		 		 		 	 		 		 		 		 		
Викуп	акцій	(часток)			 4260	 		 		 	 		 		 		 		 		
Перепродаж	викуплених	
акцій	(часток)		

4265	 		 		 	 		 		 		 		 		

Анулювання	викуплених	
акцій	(часток)		

4270	 		 		 	 		 		 		 		 		

Вилучення	частки	в	
капіталі		

4275	 		 		 	 		 		 		 		 		

Інші	зміни	в	капіталі	 4290	 	 	 	 	 		 		 	 	
Разом	змін	в	капіталі		 4295	 133	614 	 	 	 25	386	 		 	 159	000
Залишок	на	кінець	року		 4300	 337	129 	 	 1	460 65	052	 		 	 403	641

Керівник																																																																																																							Монастирський	В.Б.		

Головний	бухгалтер																																																																																Дольна	О.М.	
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	 	 	 	 	 	 	 	 	 КОДИ	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Дата	(рік,	місяць,	число)	 2021	 01	 01	

Підприємство:	Товариство	з	обмеженою відповідальністю	
«Шредер»	

							за	
ЄДРПОУ	 00231024	

ЗВІТ	ПРО	ВЛАСНИЙ	КАПІТАЛ	

за	2019	р.	

	 	 	 	 	 	 	 	 Форма	N	4	 Код	за	ДКУД		 1801005	

Стаття	
Код	
рядк
а	

Заре‐	
єстро‐	
ваний	
капітал	

Капі‐
тал	у	
до‐
оцін‐
ках	

Додат‐
ковий
капіта
л	

Резер
вний	
капі‐
тал	

Нерозпо‐
ділений	
прибуток
(непокри

тий	
збиток)	

Неоп‐	
лачений	
капітал	

Ви‐
лу‐	
че‐
ний
капі
‐	
тал	

Разом	

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	
Залишок	на	початок	
року		

4000	 203	515 	 	 577 32	382 		 	 236	474

Коригування:		 		 	 	 	 	 	 		 	 	
Зміна	облікової	
політики		

4005	 	 	 		 		 		 		 		 	

Виправлення	
помилок		

4010	 	 	 		 		 		 		 		 	

Інші	зміни		 4090	 	 	 		 		 		 		 		 	
Скоригований	
залишок	на	початок	
року		

4095	 203	515 	 	 577 32	382 		 	 236	474

Чистий	прибуток	
(збиток)	за	звітний	
період		

4100	 	 	 	 	 9	837 		 	 23	859

Інший	сукупний	
дохід	за	звітний	
період	

4110	 	 	 	 	 (1	670) 		 	 (1	670)

Інший	сукупний	
дохід	

4116	 	 	 		 		 (1	670)	 		 		 (1	670)

Розподіл	прибутку:		 		 	 	 		 		 		 		 		 	
Виплати	власникам	
(дивіденди)			

4200	 	 	 		 		 	 		 		 	

Спрямування	
прибутку	до	
зареєстрованого	
капіталу		

4205	 	 	 		 		 		 		 		 	

Відрахування	до	
резервного	капіталу		

4210	 	 	 		 883	 (883)	 		 		 	

Внески	учасників:		 		 	 	 		 		 		 		 		 	
Внески	до	капіталу		 4240	 	 		 		 		 		 	
Погашення	
заборгованості	з	
капіталу		

4245	 	 	 	 		 		 		

Вилучення	
капіталу:		

		 	 	 		 		 		 		 		 	

Викуп	акцій	(часток)			 4260	 	 	 		 		 		 		 		 	
Перепродаж	
викуплених	акцій	
(часток)		

4265	 	 	 		 		 		 		 		 	

Анулювання	
викуплених	акцій	
(часток)		

4270	 	 	 		 		 		 		 		 	

Вилучення	частки	в	
капіталі		

4275	 	 	 		 		 		 		 		 	

Інші	зміни	в	капіталі	 4290	 	 	 	 	 	 		 	 	
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Разом	змін	в	
капіталі		

4295	 	 	 883	 7	284 		 	 8	167

Залишок	на	кінець	
року		

4300	 203	515 	 	 1	460 39	666 		 	 244	641

	

Керівник																																																																																																							Монастирський	В.Б.		

Головний	бухгалтер																																																																																Дольна	О.М.	
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Примітки		

до	фінансової	звітності	за	рік,	що	закінчився	31	грудня	2020	р.	

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Товариство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 «Шредер»	 (далі	 –	 Товариство)	 засноване	 шляхом	
перетворення	Спільного	 підприємства	 «Ватра‐Шредер»	 згідно	 з	 рішенням	Учасника	№34	 від	 14	
січня	2008	року.	Товариство	є	правонаступником	зазначеного	підприємства,	утвореного	згідно	з	
договором	про	створення	спільного	підприємства	від	29	червня	1990	року.	

Материнською	компанією	Товариства	є	Акціонерне	товариство	«Шредер»,	рю	де	Люзамбо,	67,	1190	
Брюссель.	Бельгія.	

Товариство	входить	в	групу	компаній	Schréder	(далі	–	Група),	яка	здійснює	розробку,	виробництво	
та	продаж	світлотехнічної	продукції	і	присутня	у	35	країнах	світу.		

Основним	 видом	 діяльності	 Товариства	 є	 виробництво	 та	 продаж	 світильників	 для	 освітлення	
вулиць,	автодоріг,	промислових	та	архітектурних	об’єктів.		

Юридична	 адреса	 та	 основне	 місце	 діяльності	 Товариства:	 вул.	 Микулинецька,	 буд.	 46‐Б,		
м.	Тернопіль,	46005,	Україна.	

Товариство	не	є	засновником	інших	суб’єктів	господарювання.	

2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОЛІТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 

Упродовж	 2020	 року	 на	 діяльність	 Товариства	 здійснювали	 вплив	 різнонаправлені	 фактори	
політичної	та	економічної	ситуації	в	Україні.		

Після	 тривалої	 рецесії	 економіка	 України	 почала	 зростати	 завдяки	 подальшому	 підвищенню	
доходів	 населення,	 що	 стимулювало	 споживчий	 попит,	 зростанню	 інвестиційної	 активності,	 а	
також	загалом	сприятливій	кон’юнктурі	на	зовнішніх	ринках.	

Швидке	 уповільнення	 інфляції	 дозволило	 Національному	 банку	 розпочати	 цикл	 пом’якшення	
монетарної	політики.	НБУ	багато	разів	 знижував	облікову	 ставку.	В	2019	році	відбулось	 істотне	
зміцнення	 курсу	 гривні	 відносно	 долара	 США	 завдяки	 значним	 надходженням	 від	 експорту	 та	
зростанням	зацікавленості	іноземних	інвесторів	державними	облігаціями	України,	номінованими	
в	гривні.	Проте	в	2020	році	через	зовнішні	чинники	посилився	девальваційний	вплив	на	гривню	та	
відбулось	погіршення	девальваційних	та	інфляційних	очікувань.	

Ключовим	 новим	 ризиком	 стало	 поширення	 коронавірусу	 COVID‐19,	 здатного	 викликати	 важкі	
наслідки,	 а	 також	 летальні	 випадки.	 На	 кінець	 2019	 р.	 Всесвітня	 організація	 охорони	 здоров'я	
повідомляла	про	обмежене	число	випадків	зараження	COVID‐19,	але	31	січня	2020	року	оголосила	
надзвичайну	ситуацію	в	сфері	охорони	здоров'я,	а	13	березня	2020	року	‐	про	початок	пандемії	в	
зв'язку	зі	стрімким	поширенням	COVID‐19	в	Європі	та	інших	регіонах.	

Коронавірусна	пандемія	похитнула	світову	економіку	в	2020	році.	Компанії	змушені	були	знизити	
свою	активність,	влада	збільшувала	витрати	на	допомогу	постраждалим	та	на	підтримку	системи	
охорони	здоров'я.	Уряди	деяких	країн	забезпечили	масову	фінансову	підтримку	компаніям,	сім'ям	
і	 найбільш	 уразливим	 групам.	 Однак	 вливання	 бюджетних	 коштів	 не	 вберегло	 економіку	 від	
падіння,	а	іноді	і	краху,	через	припинення	підприємницької	діяльності,	подорожей,	порушення	схем	
постачання	і	таке	інше.	
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Очікуване	 падіння	 глобального	 ВВП	 може	 скласти	 4,5%,	 за	 оцінкою	 Організації	 економічного	
співробітництва	та	розвитку	(ОЕСР).	Листопадова	доповідь	Конференції	ООН	із	торгівлі	і	розвитку	
попереджає,	що	криза	може	виштовхнути	за	межу	бідності	ще	130	мільйонів	людей	 і	погіршить	
ситуацію	із	нерівністю	і	соціальною	захищеністю.	

Додаткову	невизначеність	принесла	і	друга	хвиля	пандемії,	яка	зачепила	більшість	країн	Європи,	
Америки	та	інших	континентів	в	останні	місяці	2020	року.	

Стрімке	 поширення	 коронавірусу,	 падіння	 біржових	 індексів,	 втеча	 інвесторів	 з	 країн,	 що	
розвиваються,	та	зменшення	попиту	на	світових	ринках	сировини,	нафтові	війни	та	інші	кризові	
явища	у	світі	загрожують	українській	економіці	та	фінансовій	системі.	

Заходи,	 що	 вживаються	 для	 стримування	 поширення	 вірусу,	 включаючи	 обмеження	 руху	
транспорту,	карантин,	соціальні	дистанції,	призупинення	діяльності	об’єктів	інфраструктури,	тощо	
уповільнюють	 економічну	 діяльність	 компаній.	 Такі	 заходи	призводять	 до	 значного	 обмеження	
ділової	активності,	а	також	до	необхідності	профілактичних	заходів,	спрямованих	на	запобігання	
поширенню	інфекції.		

На	тлі	цих	подій	відбулося	істотне	падіння	фондових	ринків,	скоротилися	ціни	на	сировинні	товари,	
зокрема,	істотно	знизилася	ціна	нафти,	відбулося	ослаблення	української	гривні	до	долара	США	і	
євро,	і	підвищилися	ставки	кредитування.	Значна	кількість	компаній	в	країні	вимушена	припиняти	
або	обмежувати	свою	діяльність	на	невизначений	час.	

Жорсткі	 карантинні	 заходи	 в	 переважній	 більшості	 розвинутих	 країн	 не	 могли	 не	 вплинути	 на	
діяльність	 Групи.	 Зокрема,	 на	певний	період	 часу	 була	 зупинена	робота	 окремих	 заводів	 Групи.	
Проте	 керівництво	 Товариства	 вжило	 всіх	 необхідних	 заходів	 з	 метою	 недопущення	 зупинки	
виробництва	 впродовж	 усього	 періоду	 карантину.	 Було	 організовано	 перевезення	 робітників	
основного	 виробництва	 та	 налагоджено	 режим	 віддаленої	 роботи	 частини	 адміністративного	
персоналу,	що	забезпечило	безперебійну	організацію	всіх	робочих	процесів.				

Можливість	 роботи	 з	 дотриманням	 всіх	 необхідних	 норм	 під	 час	 карантину	 забезпечила	
розміщення	в	Товаристві	додаткових	замовлень,	які	не	було	можливості	виконати	на	інших	заводах	
Групи.	Це,	в	свою	чергу,	сприяло	збільшенню	обсягу	операцій	та	виручки.		

Здоров’я	 і	 безпека	працівників	 залишаються	в	центрі	 уваги	керівництва.	Товариство	продовжує	
слідкувати	 за	 рівнем	 загроз	 COVID‐19	 і	 оцінювати	 потенційні	 ризики	 для	 здоров’я	 своїх	
співробітників,	використовуючи	всі	існуючі	системи	моніторингу.		

Економічний	 спад	 в	 Україні,	 зростання	 безробіття,	 зниження	 доходів	 населення	 та	 бізнесу	 у	
поєднанні	 з	 рішеннями	 державних	 органів,	 спрямованих	 на	 протидію	 поширенню	 COVID‐19,	
можуть	суттєво	вплинути	на	діяльність	всіх	компаній.				

Керівництво	вважає,	що	понесені	витрати	і	можливі	майбутні	витрати,	спрямовані	на	подолання	
негативного	 впливу	 спалаху	 коронавірусу	 COVID‐19,	 не	 спричинятимуть	 суттєвого	 впливу	 на	
фінансовий	стан	і	фінансові	результати	Товариства.	

3. ОСНОВА СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Підтвердження	відповідності	

Фінансову	звітність	Товариства	було	складено	відповідно	до	Міжнародних	стандартів	фінансової	
звітності	 (МСФЗ)	 та	 інтерпретацій,	 випущених	 Комітетом	 з	 інтерпретацій	 МСФЗ	 (КІМСФЗ),	 які	
застосовуються	 до	 компаній,	 що	 звітують	 відповідно	 до	 МСФЗ.	 Фінансова	 звітність	 відповідає	
МСФЗ,	випущеним	Радою	з	Міжнародних	стандартів	бухгалтерського	обліку	(РМСБО).	
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Основа	оцінки	та	здатність	продовжувати	діяльність	на	безперервній	основі	

Цю	 фінансову	 звітність	 Товариством	 було	 складено	 на	 основі	 принципу	 первісної	 (історичної)	
вартості.	

Фінансова	звітність	підготовлена	на	основі	припущення	безперервності	діяльності,	відповідно	до	
якого	 реалізація	 активів	 і	 погашення	 зобов’язань	 відбувається	 в	 ході	 звичайної	 діяльності.	
Фінансова	звітність	не	містить	коригувань	відображених	сум	активів,	які	були	б	необхідними,	якби	
Товариство	не	мало	можливості	продовжувати	свою	діяльність	в	майбутньому	або	у	випадку	коли	
воно	було	б	вимушене	реалізовувати	свої	активи	не	в	ході	звичайної	господарської	діяльності.	

За	рік,	що	закінчився	31	грудня	2020	року,	прибуток	Товариства	склав	23	859	тис.	грн.,	за	рік,	що	
закінчився	31	грудня	2019	року	9	837	тис.	грн.	Одночасно,		поточні	активи	Товариства	станом	на	31	
грудня	2020	року	перевищували	її	поточні	зобов’язання	на	282	048	тис.	грн.,	станом	на	31	грудня	
2019	року	на	120	292	тис.	грн.	

Керівництво	 переконане,	 що	 має	 усі	 передумови	 для	 забезпечення	 безперервної	 діяльності	 у	
майбутньому.	 Принцип	 безперервності	 діяльності	 є	 відповідним	 для	 підготовки	 цієї	 фінансової	
звітності	 при	 відсутності	 істотних	 невизначеностей,	 які	 б	 перебували	 поза	 зоною	 впливу	
Товариства	та	ставили	під	сумнів	можливість	продовження	діяльності.	

Функціональна	валюта	та	валюта	подання	

Функціональною	 валютою	 і	 валютою	 подання	 є	 українська	 гривня	 ‐	 валюта	 первинного	
економічного	середовища,	в	якому	працює	Товариство.	

Цю	фінансову	звітність	представлено	у	гривнях,	і	всі	суми	округлено	до	найближчої	тисячі,	якщо	не	
зазначено	інше.	

4. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Викладені	далі	принципи	облікової	політики	застосовувалися	послідовно	до	всіх	періодів,	поданих	
у	цій	фінансовій	звітності.	

Операції	в	іноземних	валютах		

Операції	 в	 іноземних	 валютах	 первісно	 визнаються	 у	 валюті	 подання	шляхом	конвертації	 сум	 з	
іноземної	валюти	в	українську	гривню	за	обмінним	курсом,	що	діяв	на	дату	операції.			

Монетарні	 активи	 та	 зобов’язання	 перераховуються	 у	 функціональну	 валюту	 Товариства	 за	
офіційним	обмінним	курсом	Національного	банку	України	станом	на	кінець	відповідного	звітного	
періоду.	 Прибутки	 і	 збитки	 від	 курсових	 різниць,	 що	 виникають	 у	 результаті	 розрахунків	 по	
операціях	і	перерахунку	монетарних	активів	і	зобов’язань	у	функціональну	валюту	Товариства	за	
офіційними	обмінними	курсами	НБУ	на	кінець	року,	відображаються	у	складі	прибутку	чи	збитку	
за	рік	як	прибутки	мінус	збитки	від	переоцінки	по	кожній	іноземній	валюті.		

Перерахунок	за	курсами	на	кінець	року	не	застосовується	до	немонетарних	статей,	які	оцінюються	
за	первісною	вартістю.			

У	фінансовій	звітності	курсові	різниці	при	перерахунку	монетарних	статей	відображаються	у	складі	
фінансових	доходів	та	витрат	у	тому	періоді,	в	якому	вони	виникають.	

Станом	на	31	грудня	основні	курси	обміну,	що	застосовувалися	для	перерахунку	сум	в	іноземній	
валюті,	були	такими:	

	 31	грудня	
2020	р.

31	грудня	
2019	р.

1	Долар	США	 28.2746 23.6862
1	Євро	 34.7396 26.4220
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Нематеріальні	активи	

Нематеріальні	 активи	 визнаються	 тоді,	 коли	 існує	 імовірність	 того,	 що	 Товариство	 отримає	
очікувані	 майбутні	 вигоди	 та	 собівартість	 активу	 можна	 достовірно	 оцінити.	 Окремо	 придбані	
нематеріальні	 активи	 первісно	 оцінюються	 за	 собівартістю.	 Після	 первісного	 визнання	
нематеріальні	активи	відображають	за	собівартістю	за	вирахуванням	накопиченої	амортизації	або	
будь‐яких	накопичених	збитків	від	зменшення	корисності.		

Собівартість	 самостійно	 створених	нематеріальних	 активів	 складається	 з	 витрат	на	 створення	 і	
підготовку	 їх	 до	 використання.	 Витрати	 на	 дослідження	 визнаються	 витратами	 в	 періоді	 їх	
виникнення.	

Нематеріальні	 активи	 з	 визначеним	 строком	 корисного	 використання	 амортизують	
прямолінійним	 методом	 впродовж	 очікуваного	 строку	 корисного	 використання	 ‐	 5	 років.	
Індивідуальні	строки	корисного	використання	можуть	бути	застосовані	до	нематеріального	активу	
відповідно	до	контрактних	або	ліцензійних	умов.			

Строки	корисного	використання	та	методи	амортизації	нематеріальних	активів	переглядаються	
принаймні	раз	на	рік	та	коригуються	на	перспективній	основі,	якщо	це	необхідно.	

Визнання	 нематеріальних	 активів	 припиняється	 при	 їх	 вибутті	 або	 коли	 Товариство	 більше	 не	
очікує	 отримання	 від	 цього	 активу	 будь‐яких	 економічних	 вигід.	 Фінансовий	 результат,	 який	
виникає	 при	 вибутті	 нематеріального	 активу,	 визначається	 як	 різниця	 між	 чистими	
надходженнями	від	вибуття	та	балансовою	вартістю	активу	і	визнається	в	складі	інших	доходів	чи	
інших	витрат	у	звіті	про	фінансові	результати	в	момент	припинення	визнання	активу.		

Основні	засоби	

Облік	та	відображення	у	фінансовій	звітності	основних	засобів	здійснюється	відповідно	до	МСБО	
16	«Основні	засоби»	

Основними	 засобами	 визнаються	 матеріальні	 активи	 Товариства,	 очікуваний	 термін	 корисного	
використання	яких	більше	одного	року,	а	первісна	вартість	перевищує	20000	грн.	(до	23.05.20	року	
‐	6000	грн.)	

Придбані	 основні	 засоби	оцінюються	 за	первісною	вартістю.	Після	первісного	 визнання	основні	
засоби	 обліковуються	 за	 собівартістю	 мінус	 будь‐яка	 накопичена	 амортизація	 та	 будь‐які	
накопичені	збитки	від	зменшення	корисності.	

Собівартість	основних	засобів	складається	з	витрат,	безпосередньо	пов’язаних	з	їх	придбанням	та	
приведенням	у	стан,	придатний	для	експлуатації.	Собівартість	об’єктів	основних	засобів,	створених	
Товариством,	 складається	 з	 вартості	 використаних	 матеріалів,	 витрат	 на	 оплату	 праці	 та	
відповідної	частини	виробничих	накладних	витрат.	

Придбані	матеріальні	активи,	які	відповідають	критеріям	визнання	основних	засобів,	до	моменту	
готовності	 до	 експлуатації	 обліковуються	 як	 «Основні	 засоби	 в	 стадії	 створення».	 У	 фінансовій	
звітності	такі	активи	оцінюються	за	первісною	вартістю,	за	вирахуванням	зменшення	корисності	
та	відображаються	у	складі	відповідних	груп	основних	засобів.		

Аванси	 за	 основні	 засоби	 оцінюються	 при	 первісному	 визнанні	 за	 сумою	 сплачених	 коштів	 та	
визнаються	у	фінансовій	звітності	на	дату	оплати	у	складі	інших	необоротних	активів.		

Видатки	на	щоденне	обслуговування	основних	засобів	та	підтримку	їх	в	робочому	стані	визнаються	
як	витрати	періоду,	в	якому	вони	були	понесені.	

Якщо	 видатки	 понесені	 з	 метою	 відновлення	 первісних	 економічних	 вигід,	 вони	 визнаються	 в	
залежності	від	періоду,	протягом	якого	Товариство	буде	отримувати	економічні	вигоди.	Якщо	цей	
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період	менше	одного	року,	то	видатки	визнаються	витратами	періоду,	в	якому	вони	були	понесені.	
В	 іншому	 випадку	 такі	 витрати	 відображаються	 як	 зменшення	 вже	 нарахованого	 зносу	 та	
відносяться	на	витрати	періоду	шляхом	амортизації.	

Якщо	понесені	видатки	призводять	до	збільшення	майбутніх	економічних	вигід	від	використання	
об’єкта,	такі	витрати	капіталізуються.	

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	на	позики».	

Амортизація	основних	засобів	нараховується	прямолінійним	методом	протягом	очікуваних	строків	
корисного	використання.	

Розрахункові	строки	експлуатації	основних	засобів	є	наступними:	

Класи	основних	засобів	 Строки	корисного	
використання	(роки)	

Земельні	ділянки	 ‐	

Будинки	та	споруди	 15‐30	

Спеціальне	оснащення	 1‐10	

Машини,	обладнання,	інструменти			 1‐15	

Автомобільний	транспорт	 4‐8	

Обладнання	інформаційних	технологій	 2‐7	

Меблі	та	офісне	обладнання	 3‐15	

  

Строки	 корисного	 використання	 об’єктів	 основних	 засобів	 та	 їх	 ліквідаційна	 вартість	
встановлюються	 при	 введенні	 об‘єктів	 основних	 засобів	 в	 експлуатацію	 спеціально	 створеною	
комісією.	 Очікуваний	 строк	 корисного	 використання	 та	 ліквідаційна	 вартість	 переглядаються	
принаймні	раз	на	рік	і	коригуються	на	перспективній	основі,	якщо	це	необхідно.		

Нарахування	 амортизації	 починається	 на	 дату,	 коли	 актив	 стає	 придатний	 до	 експлуатації,	 та	
припиняється	 на	 першу	 з	 двох	 дат:	 коли	 актив	 класифікується	 як	 утримуваний	 для	 продажу	
відповідно	до	МСФЗ	5	«Непоточні	активи,	утримувані	для	продажу,	та	припинена	діяльність»	або	
на	дату,	з	якої	припиняється	визнання	цього	активу.		

Визнання	 основних	 засобів	 припиняється	 після	 їх	 вибуття	 або	 в	 тих	 випадках,	 коли	 подальше	
використання,	 як	 очікується,	 не	 принесе	 економічних	 вигід.	 Прибутки	 та	 збитки	 від	 вибуття	
основних	засобів	визначаються	як	різниця	між	чистими	надходженнями	від	вибуття	та	балансовою	
вартістю	 цих	 активів	 і	 визнаються	 в	 складі	 інших	 доходів	 та	 витрат	 у	 фінансовій	 звітності	
Товариства.	

Основні	 засоби,	 призначені	 для	 продажу	 і	 які	 відповідають	 критеріям	 визнання	 активу,	
відображаються	відповідно	до	МСФЗ	5.	

	

Оренда	

Визнання,	 оцінка	 та	 відображення	 оренди	 у	 фінансовій	 звітності	 здійснюється	 Товариством	
відповідно	до	МСФЗ	16	«Оренда»	

Товариство	як	орендар	
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На	початку	дії	договору	Товариство	оцінює	чи	є	договір	орендою,	або	чи	містить	договір	оренду.	
Строк	 оренди	 визначається	 разом	 з	 обома	 такими	 періодами:	 періодами,	 які	 охоплюється	
можливістю	 продовження	 оренди	 та	 періодами,	 які	 охоплюються	 можливістю	 припинити	 дію	
оренди.	

На	дату	початку	оренди	Товариство	визнає	актив	з	права	користування	та	орендне	зобов’язання.	
Орендне	 зобов’язання	 первісно	 оцінюється	 за	 теперішньою	 вартістю	 орендних	 платежів,	 не	
сплачених	 на	 таку	 дату.	 Орендні	 платежі	 дисконтуються	 із	 застосуванням	 очікуваної	 ставки	
додаткових	запозичень	Товариства.	

Після	 дати	 початку	 оренди	 активи	 з	 права	 користування	 оцінюються	 за	 собівартістю	 з	
вирахуванням	 будь‐якої	 накопиченої	 амортизації	 та	 будь‐яких	 накопичених	 збитків	 внаслідок	
зменшення	корисності	та	з	коригуванням	на	будь‐яку	переоцінку	орендного	зобов’язання.		

Нарахування	амортизації	активу	з	права	користування	здійснюється	у	відповідності	до		МСБО	16	
«Основні	засоби».		

Подальша	оцінка	орендного	зобов’язання	здійснюється	шляхом	збільшення	балансової	вартості	з	
метою	 відображення	 процента	 за	 орендним	 зобов’язанням,	 зменшення	 балансової	 вартості	 з	
метою	 відображення	 здійснених	 орендних	 платежів	 та	 переоцінки	 балансової	 вартості	 з	 метою	
відображення	 будь‐яких	 переоцінок	 або	 модифікації	 оренди	 або	 з	 метою	 відображення	
переглянутих	по	суті	фіксованих	орендних	платежів.	

Товариство	 не	 застосовує	 зазначений	 вище	 порядок	 відображення	 оренди	 до	 короткострокової	
оренди	(12	місяців	або	менше)	та	оренди,	за	якою	базовий	актив	є	малоцінним	у	розумінні	МСФЗ	
16.	У	цьому	випадку	Товариство	визнає	орендні	платежі,	пов’язані	з	такою	орендою,	як	витрати	на	
прямолінійній	основі	протягом	строку	оренди.		

Товариство	як	орендодавець	

Якщо	 Товариство	 виступає	 як	 орендодавець,	 воно	 класифікує	 кожну	 зі	 своїх	 оренд	 або	 як	
операційну	 оренду	 або	 як	фінансову	 оренду.	 Оренда	 класифікується	 як	фінансова	 оренда,	 якщо	
вона	передає	в	 основному	всі	 ризики	та	вигоди,	пов’язані	 з	правом	власності	 на	базовий	 актив.	
Оренда	 класифікується	 як	 операційна	 оренда,	 якщо	 вона	 не	 передає	 в	 основному	 всі	 ризики	 та	
вигоди	щодо	права	власності	на	базовий	актив.	Чи	є	оренда	фінансовою	чи	операційною	орендою	
залежить	від	сутності	операції,	а	не	від	форми	договору.	

У	 разі	 надання	 Товариством	 майна	 в	 операційну	 оренду	 суми,	 що	 підлягають	 отриманню	 від	
орендаря,	відображаються	як	інший	операційний	дохід	в	сумі	нарахованих	поточних	платежів.	

	Зменшення	корисності	нефінансових	активів	

Товариство	відображає	необоротні	активи	у	фінансовій	звітності	з	урахуванням	знецінення,	яке	
обліковується	відповідно	до	МСБО	36	«Зменшення	корисності	активів»	

За	 наявності	 ознак	 знецінення	 активів	 Товариство	 визначає	 суму	 очікуваного	 відшкодування	
активу	 як	 найбільшу	 з	 таких	 величин:	 справедлива	 вартість	 активу	 або	 одиниці,	 що	 генерує	
грошові	потоки,	за	вирахуванням	витрат	на	продаж	і	вартості	при	використанні.		

Сума	очікуваного	відшкодування	активу	–	це	найбільша	з	двох	оцінок:	 справедливої	вартості	 за	
мінусом	витрат	на	продаж	або	вартості	 їх	 використання.	Якщо	сума	очікуваного	відшкодування	
менше	 балансової	 вартості	 активу,	 різниця	 визнається	 збитками	 від	 знецінення	 в	 звіті	 про	
фінансові	 результати	 з	 одночасним	 зменшенням	 балансової	 вартості	 активу	 до	 суми,	 яку	 буде	
відшкодовано.	

Збиток	від	зменшення	корисності	визнається	для	одиниці,	що	генерує	грошові	кошти,	якщо	сума	
очікуваного	відшкодування	цієї	одиниці	менша	від	балансової	вартості.	Для	зменшення	балансової	
вартості	активів	одиниці	збиток	від	зменшення	корисності	розподіляється	на	пропорційній	основі	
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на	 активи	 одиниці,	 базуючись	 на	 балансовій	 вартості	 кожного	 активу,	 який	 входить	 до	 складу	
одиниці.	

На	дату	фінансової	звітності	Товариством	визначається,	чи	є	ознаки	того,	що	раніше	визнані	збитки	
від	 зменшення	 корисності	 активу	 більше	 не	 існують	 або	 зменшилися.	 Якщо	 такі	 ознаки	 є,	
проводяться	 розрахунки	 суми	 очікуваного	 відшкодування	 вартості.	 Раніше	 визнані	 збитки	 від	
зменшення	 корисності	 сторнуються	 тільки	в	 тому	випадку,	 якщо	мала	місце	 зміна	 в	 оцінці,	 яка	
використовувалася	 для	 визначення	 суми	 очікуваного	 відшкодовування	 вартості	 активу	 з	 часу	
останнього	визнання	збитку	від	зменшення	корисності.	У	цьому	випадку	балансова	вартість	активу	
збільшується	до	відшкодовуваної	вартості	активу.	Ця	збільшена	вартість	не	може	перевищувати	
балансову	вартість,	яка	була	б	визначена	за	вирахуванням	амортизації,	якби	у	попередні	роки	не	
був	визнаний	збиток	від	зменшення	корисності	активу.	Таке	сторнування	вартості	визнається	у	
складі	 прибутків	 та	 збитків.	 Після	 сторнування	 знос	 коригується	 в	 майбутніх	 періодах	 з	 метою	
розподілу	переоціненої	балансової	вартості	активу	за	вирахуванням	його	ліквідаційної	вартості	на	
систематичній	основі	протягом	терміну	його	корисного	використання.	

Специфіка	діяльності	Товариства	припускає	враховувати	все	підприємство	як	Одиницю,	що	генерує	
грошові	потоки,	тому	знецінення	окремого	активу,	в	разі	відсутності	ознак	знецінення	Одиниці	в	
цілому,	в	звітності	не	відображається.	

Запаси	

Облік	і	відображення	у	фінансовій	звітності	запасів	здійснюється	відповідно	до	МСБО	2	«Запаси»	

Запаси	 обліковуються	 по	 однорідних	 групах:	 матеріали	 для	 виробництва,	 паливо,	 будівельні	
матеріали,	запасні	частини,	інші	матеріали,	напівфабрикати,	готова	продукція	і	товари.	

Собівартість	 придбаних	 запасів	 складається	 з	 ціни	 придбання,	 ввізного	мита	 та	 інших	 податків	
(окрім	 тих,	 що	 відшкодовуються),	 а	 також	 з	 витрат	 на	 транспортування,	 навантаження	 і	
розвантаження	та	інших	витрат,	безпосередньо	пов'язаних	з	придбанням	запасів	і	приведенням	в	
стан,	 придатний	 для	 використання	 за	 призначенням.	 Торговельні	 знижки,	 інші	 знижки	 та	 інші	
подібні	їм	статті	вираховуються	при	визначенні	витрат	на	придбання.	

Собівартість	 напівфабрикатів	 та	 готової	 продукції	 включає	 прямі	 матеріальні	 витрати,	 прямі	
витрати	 на	 оплату	 праці	 та	 інші	 прямі	 витрати,	 а	 також	 відповідну	 частину	 розподілених	
загальновиробничих	витрат.	

Товариство	 здійснює	 оцінку	 вартості	 запасів	 при	 їх	 вибутті	 або	 передачі	 у	 виробництво	 за	
середньозваженою	 собівартістю.	 Визначення	 середньозваженої	 собівартості	 одиниці	
напівфабрикатів	 і	 готової	продукції	 здійснюється	один	раз	на	місяць,	 а	 решти	 запасів	 –	на	дату	
проведення	операції.	

Запаси	 відображаються	 у	 фінансовій	 звітності	 за	 найменшою	 з	 двох	 величин:	 собівартістю	 або	
чистою	 вартістю	 реалізації.	 Чиста	 вартість	 реалізації	 являє	 собою	 розрахункову	 ціну	 реалізації	
запасів	 у	 процесі	 господарської	 діяльності	 за	 вирахуванням	 розрахункових	 витрат	 на	 продаж.	
Вартість	запасів	у	фінансовій	звітності	відображається	за	вирахуванням	резервів	під	знецінення.	

	

	

Фінансові	інструменти	–	основні	терміни	оцінки	

Справедлива	 вартість	 –	 це	 ціна,	 яка	 була	 б	 отримана	 від	 продажу	 активу	 або	 сплачена	 за	
зобов’язанням	 при	 звичайній	 операції	 між	 учасниками	 ринку	 на	 дату	 оцінки.	 Найкращим	
підтвердженням	 справедливої	 вартості	 є	 ціна	 на	 активному	 ринку.	 Активний	 ринок	 –	 це	 такий	
ринок,	 на	 якому	 операції	 щодо	 активів	 і	 зобов’язань	 мають	 місце	 із	 достатньою	 частотою	 та	 в	
достатніх	обсягах	для	того,	щоб	забезпечити	інформацію	щодо	ціноутворення	на	поточній	основі.		
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Методи	оцінки,	такі	як	модель	дисконтування	грошових	потоків,	а	також	моделі,	засновані	на	даних	
аналогічних	операцій,	що	здійснюються	на	ринкових	умовах,	або	на	результатах	аналізу	фінансових	
даних	 об'єкта	 інвестицій,	 використовуються	 для	 визначення	 справедливої	 вартості	 окремих	
фінансових	інструментів,	для	яких	ринкова	інформація	про	ціну	угод	відсутня.	

Витрати	 на	 проведення	 операції	 –	 це	 притаманні	 витрати,	 що	 безпосередньо	 пов’язані	 із	
придбанням,	випуском	або	вибуттям	фінансового	інструмента.	Притаманні	витрати	–	це	витрати,	
що	не	були	б	понесені,	якби	операція	не	здійснювалась.	Витрати	на	проведення	операції	включають	
виплати	та	комісійні,	сплачені	агентам	(у	тому	числі	працівникам,	які	виступають	у	якості	торгових	
агентів),	 консультантам,	 брокерам	 та	 дилерам;	 збори,	 які	 сплачуються	 регулюючим	 органам	 та	
фондовим	біржам,	а	також	податки	та	збори,	що	стягуються	при	перереєстрації	права	власності.	
Витрати	на	проведення	операції	не	включають	премій	або	дисконтів	за	борговими	зобов’язаннями,	
витрат	на	фінансування,	внутрішніх	адміністративних	витрат	чи	витрат	на	зберігання.		

Амортизована	 собівартість	 –	 це	 вартість	 при	 початковому	 визнанні	 фінансового	 інструмента	
мінус	 погашення	 основного	 боргу	 плюс	 нараховані	 проценти,	 а	 для	фінансових	 активів	 –	 мінус	
резерв	під	очікувані	кредитні	збитки.	

Метод	ефективної	процентної	ставки	–	це	метод	розподілу	процентних	доходів	або	процентних	
витрат	 протягом	 відповідного	 періоду	 з	 метою	 отримання	 постійної	 процентної	 ставки	
(ефективної	процентної	ставки)	від	балансової	вартості	інструмента.	Ефективна	процентна	ставка	
–	 це	 процентна	 ставка,	 за	 якою	 розрахункові	 майбутні	 грошові	 виплати	 або	 надходження	 (без	
урахування	майбутніх	кредитних	збитків)	точно	дисконтуються	протягом	очікуваного	терміну	дії	
фінансового	 інструменту	 або,	 у	 відповідних	 випадках,	 протягом	 коротшого	 терміну	 до	 валової	
балансової	 вартості	 фінансового	 інструменту.	 Для	 активів,	 які	 є	 придбаними	 чи	 створеними	
кредитно‐знеціненими	 фінансовими	 активами	 при	 первісному	 визнанні,	 ефективна	 процентна	
ставка	 коригується	 на	 кредитний	 ризик,	 тобто	 розраховується	 на	 основі	 очікуваних	 грошових	
потоків	при	первісному	визнанні,	а	не	на	основі	договірних	грошових	потоків.	

Фінансові	інструменти	–	первісне	визнання	

Первісне	 визнання	 фінансових	 інструментів,	 які	 оцінюються	 за	 справедливою	 вартістю	 через	
прибуток	 чи	 збиток,	 здійснюється	 за	 справедливою	 вартістю.	 Всі	 інші	 фінансові	 інструменти	
спочатку	обліковуються	за	справедливою	вартістю,	збільшеною	або	зменшеною	на	суму	витрат,	які	
пов’язані	 з	 укладанням	 угоди	 та	 які	 мають	 пряме	 відношення	 до	 придбання	 або	 випуску	
фінансового	активу	чи	фінансового	зобов’язання.	При	первісному	визнанні	ціна	угоди	якнайкраще	
засвідчує	справедливу	вартість.	Прибуток	або	збиток	при	початковому	визнанні	відображається	
лише	 у	 тому	 випадку,	 якщо	 існує	 різниця	 між	 справедливою	 вартістю	 та	 ціною	 угоди,	
підтвердженням	якої	можуть	бути	інші	поточні	угоди	з	тим	самим	фінансовим	інструментом,	що	
спостерігаються	на	ринку,	або	методики	оцінки,	які	у	якості	базових	даних	використовують	лише	
дані	з	відкритих	ринків.	

Віднесення	 фінансових	 інструментів	 до	 тієї	 чи	 іншої	 категорії	 відбувається	 під	 час	 первісного	
визнання,	 виходячи	 з	 бізнес‐моделі,	 яку	 використовує	 Товариство	 для	 управління	фінансовими	
активами	і	зобов’язаннями,	і	характеристик	фінансового	інструменту,	пов’язаних	з	передбаченими	
договором	грошовими	потоками.	

Фінансові	 інструменти	рекласифікуються	 тільки	 у	 випадку,	 якщо	 змінюється	 бізнес‐модель	 для	
управління	цим	портфелем	у	цілому.	Рекласифікація	проводиться	перспективно	з	початку	першого	
звітного	періоду	після	зміни	бізнес‐моделі.	

Товариство	не	використовує	в	своїй	операційній	діяльності	похідні	фінансові	інструменти.	

Фінансові	активи	–	класифікація	і	подальша	оцінка	
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Товариство	класифікує	фінансові	активи	у	такі	категорії	оцінки:	за	справедливою	вартістю	через	
прибуток	чи	збиток,	 за	 справедливою	вартістю	через	 інший	сукупний	дохід	 і	 за	 амортизованою	
вартістю.		

Фінансовий	 актив	 оцінюється	 за	 амортизованою	 собівартістю,	 якщо	 він	 утримується	 в	 рамках	
бізнес‐моделі,	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.	 Процентні	 доходи	 від	 цих	 активів	 включаються	 до	
фінансових	доходів	з	використанням	методу	ефективної	процентної	ставки.	Будь‐який	прибуток	
або	збиток,	що	виникає	при	припиненні	визнання,	відображається	безпосередньо	в	складі	інших	
операційних	доходів	чи	витрат.	

Фінансовий	 актив	 оцінюється	 за	 справедливою	 вартістю	 через	 інший	 сукупний	 дохід,	 якщо	 він	
утримується	 в	 рамках	 бізнес‐моделі,	 мета	 якої	 досягається	 як	 шляхом	 одержання	 договірних	
грошових	потоків,	так	і	шляхом	продажу	фінансових	активів,	і	договірні	умови	фінансового	активу	
генерують	 у	 певні	 дати	 грошові	 потоки,	 котрі	 є	 суто	 виплатами	 основної	 суми	 та	 процентів	 на	
непогашену	частину	основної	суми.	Зміни	в	вартості	відображаються	через	інший	сукупний	дохід,	
за	винятком	прибутків	або	збитків	від	знецінення,	процентних	доходів	та	прибутків	чи	збитків	від	
курсових	різниць.	

Фінансовий	актив	оцінюється	за	справедливою	вартістю	через	прибуток	або	збиток,	якщо	він	не	
оцінюється	за	амортизованою	собівартістю	або	за	справедливою	вартістю	через	інший	сукупний	
дохід.	Зміни	у	справедливій	вартості	по	таких	активах	визнаються	в	прибутку	або	збитку.			

Бізнес‐модель	Товариства,	що	застосовується	до	фінансових	активів,	‐	це	утримання	активів	для	
отримання	передбачених	договором	грошових	потоків.				

Фінансові	 активи	 Товариства	 включають	 грошові	 кошти	 та	 їхні	 еквіваленти,	 торгову	 та	 іншу	
дебіторську	заборгованість,	усі	з	яких	класифікують	у	категорію	оцінки	за	амортизованою	вартістю	
відповідно	до	МСФЗ	9	«Фінансові	інструменти».	

Зменшення	корисності	фінансових	активів	

Після	первісного	визнання	Товариство	на	основі	прогнозів	оцінює	очікувані	кредитні	збитки	для	
фінансових	активів,	які	оцінюються	за	амортизованою	вартістю	та	за	справедливою	вартістю	через	
інший	сукупний	дохід	і	договірних	активів.	Товариство	оцінює	очікувані	кредитні	збитки	і	визнає	
чисті	збитки	від	знецінення	фінансових	активів	і	договірних	активів	на	кожну	звітну	дату.		

Оцінка	 очікуваних	 кредитних	 збитків	 відображає	 об'єктивну	 та	 зважену	 на	 ймовірність	 суму,	
визначену	шляхом	оцінки	діапазону	можливих	результатів,	часову	вартість	грошей,	всю	необхідну	
та	 підтверджувану	 інформацію,	 що	 є	 доступною	 на	 звітну	 дату	 без	 надмірних	 витрат	 і	 зусиль,	
включаючи	 інформацію	 про	 минулі	 події,	 поточні	 умови	 та	 прогнозовані	 майбутні	 економічні	
умови.	

Фінансові	 інструменти,	 які	 оцінюють	 за	 амортизованою	 вартістю,	 та	 договірні	 активи,	
відображають	у	звіті	про	фінансовий	стан	за	вирахуванням	резерву	під	очікувані	кредитні	збитки.		

Як	правило,	методологія	знецінення	включає	три	етапи,	які	застосовуються	залежно	від	того,	чи	
відбулось	 значне	 зростання	 кредитного	 ризику	 фінансового	 інструменту	 з	 моменту	 первісного	
визнання.	Якщо	станом	на	звітну	дату	кредитний	ризик	за	фінансовим	інструментом	суттєво	не	
зріс	з	моменту	первісного	визнання,	то	Товариство	оцінює	резерв	під	збитки	за	таким	фінансовим	
інструментом	 у	 розмірі,	 що	 дорівнює	 12‐місячним	 очікуваним	 кредитним	 збиткам	 (Етап	 1)	
враховуючи,	 що	 максимальний	 період	 дії	 кредитного	 ризику	 не	 може	 перевищувати	 строк	
погашення	 інструмента.	 Станом	 на	 кожну	 звітну	 дату	 Товариство	 оцінює	 резерв	 під	 збитки	 за	
фінансовим	інструментом	у	розмірі,	що	дорівнює	очікуваним	кредитним	збиткам	за	весь	строк	дії	
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фінансового	інструменту,	якщо	кредитний	ризик	за	таким	фінансовим	інструментом	значно	зріс	із	
моменту	 первісного	 визнання	 (Етап	 2).	 Якщо	 Товариство	 визначить,	 що	 фінансовий	 актив	 є	
кредитно‐знеціненим,	цей	актив	переходить	на	Етап	3,	а	його	резерв	під	збитки	визначається	як	
очікуваний	кредитний	збиток	за	весь	строк.	

Стосовно	 торговельної	 дебіторської	 заборгованості	 Товариство	 застосовує	 спрощений	 підхід,	
дозволений	МСФЗ	9,	який	вимагає,	щоб	очікувані	кредитні	збитки	за	весь	строк	визнавались	на	
момент	первісного	визнання	дебіторської	заборгованості	(Етап	2).		

Товариство	використовує	різні	підходи	для	аналізу	очікуваних	кредитних	збитків,	що	стосуються	
фінансових	 активів	 від	 пов’язаних	 сторін	 та	 інших	 клієнтів.	 Для	 пов’язаних	 сторін	 розрахунок	
очікуваних	кредитних	збитків	здійснюється	на	індивідуальній	основі	з	урахуванням	умов	договору,	
очікуваного	періоду	погашення	та	досвіду	минулих	періодів.	

Для	 грошових	 коштів	 та	 їх	 еквівалентів	 Товариство	 застосовує	 загальну	 модель	 знецінення	 на	
основі	 змін	 кредитної	 якості	 з	 моменту	 первісного	 визнання.	 Товариство	 не	 визнає	 очікувані	
кредитні	 збитки	 за	 грошовими	 коштами	 та	 їх	 еквівалентами,	 якщо	 було	 визнано,	що	 ефект	 від	
визнання	таких	збитків	не	є	суттєвим	на	звітну	дату.	

Фінансові	активи	–	припинення	визнання	

Товариство	припиняє	визнання	фінансових	активів,	коли	активи	погашені	або	минув	строк	дії	прав	
на	отримання	грошових	потоків	від	фінансового	активу,	Товариство	передало	права	на	отримання	
грошових	 потоків	 від	 фінансових	 активів	 або	 уклало	 угоду	 про	 передачу,	 і	 при	 цьому	 також	
передало	в	основному	всі	ризики	та	вигоди,	пов’язані	з	володінням	активами	або	Товариство	не	
передало	та	не	залишило	в	основному	всі	ризики	та	вигоди	володіння,	але	припинило	здійснювати	
контроль.	

Контроль	 вважається	 збереженим,	 якщо	 контрагент	 не	 має	 практичної	 можливості	 повністю	
продати	актив	непов’язаній	стороні	без	внесення	додаткових	обмежень	на	перепродаж.	

Фінансові	 активи	 списуються	 повністю	 або	 частково,	 коли	 Товариство	 вичерпало	 всі	 практичні	
можливості	 щодо	 їх	 стягнення	 і	 дійшло	 висновку	 про	 необґрунтованість	 очікувань	 відносно	
відшкодування	 таких	 активів.	 Товариство	 може	 списати	 фінансові	 активи,	 щодо	 яких	 ще	
вживаються	 заходи	 з	 примусового	 стягнення,	 коли	 Товариство	 намагається	 стягнути	 суми	
заборгованості	за	договором,	хоча	немає	обґрунтованих	очікувань	щодо	їх	стягнення.	

Фінансові	активи	–	модифікація	

Якщо	модифіковані	умови	суттєво	відрізняються,	так,	що	права	на	грошові	потоки	від	первісного	
активу	спливають,	Товариство	припиняє	визнання	первісного	фінансового	активу	і	визнає	новий	
актив	за	справедливою	вартістю.	Датою	перегляду	умов	вважається	дата	первісного	визнання	для	
цілей	розрахунку	подальшого	знецінення,	у	тому	числі	для	визначення	факту	значного	підвищення	
кредитного	 ризику.	 Товариство	 також	 оцінює,	 чи	 є	 договірні	 грошові	 потоки	 по	 новому	
фінансовому	активу	суто	виплатами	основної	суми	та	процентів.	Будь‐яка	різниця	між	балансовою	
вартістю	первісного	активу,	визнання	якого	припинене,	та	справедливою	вартістю	нового,	суттєво	
зміненого	активу	відображається	у	складі	прибутку	чи	збитку,	якщо	різниця,	по	суті,	не	відноситься	
до	 операції	 з	 капіталом	 із	 власниками.	 Якщо	 ж	 істотна	 відмінність	 модифікованого	 активу	 від	
первісного	активу	відсутня,	його	модифікація	не	призводить	до	припинення	визнання.	Товариство	
здійснює	 перерахунок	 валової	 балансової	 вартості	 шляхом	 дисконтування	 модифікованих	
грошових	потоків	за	договором	за	первісною	ефективною	процентною	ставкою	і	визнає	прибуток	
чи	збиток	від	модифікації	у	складі	прибутку	чи	збитку.	

Фінансові	зобов’язання	‐	класифікація	і	подальша	оцінка	

Товариство	 здійснює	 класифікацію	 всіх	 фінансових	 зобов'язань	 як	 таких,	 що	 в	 подальшому	
оцінюються	 за	 амортизованою	 собівартістю,	 крім:	 фінансових	 зобов'язань,	 які	 оцінюють	 за	
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справедливою	вартістю	через	прибуток	чи	збиток,	договорів	фінансової	гарантії	та	зобов’язань	з	
надання	кредитів,	умовної	винагороди,	визнаної	набувачем	при	об'єднанні	бізнесу.	

Фінансові	 зобов'язання	Товариства	включають	торгову	та	 іншу	кредиторську	 заборгованість	та	
інші	 фінансові	 зобов'язання,	 усі	 з	 яких	 класифікують	 у	 категорію	 оцінки	 за	 амортизованою	
собівартістю	відповідно	до	МСФЗ	9	«Фінансові	інструменти».	

Фінансові	зобов’язання	–	припинення	визнання	

Припинення	визнання	фінансового	зобов’язання	відбувається	у	випадку	виконання,	анулювання	
або	закінчення	терміну	дії	відповідного	зобов’язання.		

Взаємозалік	фінансових	інструментів	

Фінансові	активи	та	фінансові	зобов’язання	підлягають	взаємозаліку,	а	чиста	сума	–	відображенню	
в	балансі	тоді	і	тільки	тоді,	коли	існує	юридичне	право	на	взаємозалік	визнаних	сум,	а	також	намір	
здійснити	розрахунок	на	основі	чистої	суми	або	реалізувати	активи	та	одночасно	з	цим	погасити	
зобов’язання.	При	цьому	право	на	взаємозалік	не	повинне	залежати	від	майбутніх	подій,	повинне	
мати	юридичну	силу	в	усіх	наступних	обставинах:	 у	 ході	 звичайного	ведення	бізнесу,	 у	випадку	
дефолту	та	у	випадку	неплатоспроможності	чи	банкрутства.	

Аванси	

Видані	аванси	відображаються	по	первісній	вартості	(без	вирахування	податку	на	додану	вартість)	
за	мінусом	зменшення	корисності.	

Якщо	наявні	свідчення	того,	що	активи,	товари	або	послуги,	до	яких	відносяться	видані	аванси	не	
будуть	 отримані,	 балансова	 вартість	 авансів	 зменшується,	 а	 відповідний	 збиток	 від	 знецінення	
визнається	у	звіті	про	фінансові	результати.	

Видані	 аванси	 відносяться	 до	 категорії	 довгострокових,	 якщо	 товарно‐матеріальні	 цінності	 або	
послуги	будуть	одержані	через	один	рік	і	пізніше,	або	якщо	передоплата	здійснена	за	актив,	який	
буде	віднесений	до	категорії	необоротних	активів.		

Аванси	 покупців	 відображаються	 у	 фінансовій	 звітності	 за	 сумою	 погашення	 без	 вирахування	
податку	на	додану	вартість,	сплаченого	при	отриманні	коштів.	

Забезпечення,	умовні	активи	та	умовні	зобов’язання	

Облік	 і	 визнання	 забезпечень	 здійснюється	 відповідно	 до	 МСБО	 37	 «Забезпечення,	 умовні	
зобов’язання	та	умовні	активи».	

Товариство	 створює	 забезпечення	 на	 виконання	 гарантійних	 зобов’язань,	 яке	 розраховується	 у	
відсотках	 від	 вартості	 реалізованої	 продукції	 за	 межі	 Групи,	 а	 також	 забезпечення	 на	 оплату	
майбутніх	відпусток	та	винагороди	за	підсумками	роботи	за	рік,	які	розраховуються	у	відповідності	
до	затверджених	порядків.		

Інші	 забезпечення	 визнаються,	 якщо	 Товариство	 в	 результаті	 певної	 події	 в	 минулому	 має	
юридичні	 або	 фактичні	 зобов’язання,	 для	 врегулювання	 яких	 з	 великою	 мірою	 імовірності	
станеться	відтік	ресурсів,	і	які	можна	оцінити	з	достатньою	надійністю.		

Умовні	 активи	 не	 визнаються,	 а	 розкриваються	 у	 фінансовій	 звітності,	 якщо	 надходження	
економічних	вигід	є	ймовірним.	

Умовні	зобов’язання	не	відображаються	в	балансі,	 за	винятком	випадків,	коли	 існує	ймовірність	
того,	 що	 для	 погашення	 зобов’язання	 буде	 потрібне	 вибуття	 ресурсів,	 і	 при	 цьому	 сума	 таких	
зобов’язань	може	бути	достовірно	оцінена.	 Інформація	про	умовні	зобов’язання	розкривається	у	
фінансовій	звітності,	за	винятком	випадків,	коли	можливість	відтоку	ресурсів,	які	являють	собою	
економічні	вигоди,	є	незначною.	
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Короткострокова	та	довгострокова	класифікація	

Актив	(зобов’язання)	класифікується	поточним,	якщо	планується	його	реалізація	(погашення),	або	
якщо	планується	його	продаж	чи	використання	протягом	12	місяців	після	звітної	дати.	

Всі	інші	активи	та	зобов’язання	класифікуються	як	довгострокові.	Товариство	переводить	частину	
довгострокових	 зобов’язань	 до	 складу	 поточних,	 коли	 станом	 на	 дату	 фінансової	 звітності	 за	
умовами	договору	до	повернення	частини	суми	боргу	залишається	менше	12	місяців.	

Фінансові	інструменти	класифікуються,	виходячи	з	їх	очікуваного	строку	використання.	

Відстрочені	 податкові	 активи	 та	 зобов'язання	 класифікуються	 як	 довгострокові	 активи	 та	
зобов'язання.	

Грошові	кошти			

Грошові	 кошти	 та	 їхні	 еквіваленти	 включають	 кошти	 в	 банках	 і	 касі,	 а	 також	 короткострокові	
депозити.	 Грошові	 кошти	 та	 їх	 еквіваленти	 обліковуються	 за	 амортизованою	 собівартістю,	
оскільки:	вони	утримуються	для	отримання	передбачених	договором	грошових	потоків	і	ці	грошові	
потоки	являють	собою	виключно	виплати	основної	суми	боргу	та	відсотків	та	вони	не	віднесені	у	
категорію	оцінки	за	справедливою	вартістю	через	прибуток	чи	збиток.	

Для	цілей	звіту	про	рух	грошових	коштів,	грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	складаються	з	грошових	
коштів	 та	 їх	 еквівалентів	 згідно	 з	 визначенням	 вище,	 за	 винятком	 непогашених	 банківських	
овердрафтів.		

Виплати	працівникам	та	пенсійні	зобов’язання		

Усі	 винагороди	 працівникам	 Товариства	 обліковуються	 як	 поточні	 зобов’язання	 відповідно	 до	
МСБО	 19	 «Виплати	 працівникам»	 та	 визнаються	 у	 фінансовій	 звітності	 як	 витрати	 та	 як	
короткострокові	зобов’язання	після	вирахування	будь‐якої	вже	сплаченої	суми.		

Товариство	 сплачує	 встановлений	 законодавством	 єдиний	 соціальний	 внесок,	 який	
розраховується	у	відсотках	до	нарахованої	заробітної	плати	та	відноситься	на	витрати	в	тому	ж	
періоді,	що	й	заробітна	плата.		

Товариство	 бере	 участь	 у	 державному	 пенсійному	 плані	 із	 встановленими	 виплатами,	 який	
передбачає	 достроковий	 вихід	 на	 пенсію	 працівників,	 що	 працюють	 на	 робочих	 місцях	 зі	
шкідливими	та	небезпечними	для	здоров'я	умовами.	Зобов'язання,	визнане	у	балансі	у	зв'язку	з	
пенсійним	планом	 із	встановленими	виплатами,	є	поточною	вартістю	зобов'язання	за	планом	 із	
встановленими	 виплатами	 на	 звітну	 дату	 за	 мінусом	 коригування	 на	 невизнаний	 актуарний	
прибуток	 або	 збиток	 та	 вартість	 послуг	 у	 минулих	 періодах.	 Зобов’язання	 за	 встановленими	
виплатами	 розраховується	 щороку.	 Поточна	 вартість	 зобов'язання	 за	 пенсійним	 планом	 із	
встановленими	 виплатами	 визначається	 шляхом	 дисконтування	 розрахункового	 майбутнього	
відтоку	 грошових	 коштів	 із	 застосуванням	 процентних	 ставок	 по	 високоліквідних	 облігаціях,	
деномінованих	у	гривнях,	і	строки	до	погашення	яких	приблизно	дорівнюють	строку	відповідних	
пенсійних	зобов’язань.	Актуарні	прибутки	та	збитки,	що	виникають	внаслідок	минулих	коригувань	
та	змін	в	актуарних	припущеннях,	відносяться	на	інший	сукупний	дохід.	Вартість	минулих	послуг	
визнається	 безпосередньо	 у	 складі	 прибутку	 чи	 збитку.	 Витрати,	 пов'язані	 з	 відповідними	
виплатами,	крім	процентних	витрат,	включаються	до	складу	собівартості	реалізованої	продукції.	
Процентні	витрати	включаються	до	складу	фінансових	витрат.	

Визнання	доходів	і	витрат		

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.	
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На	 момент	 укладення	 договору	 Товариство	 оцінює	 товари	 або	 послуги,	 обіцяні	 в	 договорі	 з	
клієнтом,	та	визначає	як	зобов’язання	щодо	виконання	кожну	обіцянку	передати	клієнтові	товар	
чи	 послугу	 (або	 сукупність	 товарів	 чи	 послуг),	 які	 є	 відокремленими	 чи	 серію	 відокремлених	
товарів	 або	 послуг,	 які	 по	 суті	 є	 однаковими	 та	 передаються	 клієнтові	 за	 однією	 і	 тією	 самою	
схемою.		

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.		

Для	 кожного	 зобов’язання	 щодо	 виконання	 Товариство	 визначає,	 чи	 задовольнить	 воно	 це	
зобов’язання	 щодо	 виконання	 з	 плином	 часом,	 або	 ж	 задовольнить	 це	 зобов’язання	 щодо	
виконання	у	певний	момент	часу.	Для	кожного	зобов'язання	щодо	виконання,	що	задовольняється	
з	плином	часу,	Товариство	визнає	дохід	від	звичайної	діяльності	протягом	певного	часу,	оцінюючи	
прогрес	 на	 шляху	 до	 повного	 задоволення	 такого	 зобов'язанням	 щодо	 виконання.	 Якщо	
зобов'язання	щодо	виконання	не	виконується	з	плином	часу,	то	це	зобов’язання	щодо	виконання	
задовольняється	у	певний	момент	часу.	

Коли	 (або	 як	 тільки)	 зобов’язання	 щодо	 виконання	 задоволене,	 Товариство	 визнає	 дохід	 від	
звичайної	діяльності	в	сумі	ціни	операції.	Ціна	операції	–	це	сума	компенсації,	яку	Товариство	очікує	
отримати	в	обмін	на	передачу	клієнтові	обіцяних	товарів	або	послуг	за	винятком	сум,	зібраних	від	
імені	третіх.		

Визначаючи	 ціну	 операції,	 Товариство	 коригує	 обіцяну	 суму	 компенсації	 з	 метою	 врахування	
часової	вартості	грошей,	якщо	терміни	платежів,	погоджені	сторонами	договору	(явно	або	неявно),	
надають	 клієнтові	 або	 Товариству	 значну	 вигоду	 у	 фінансуванні	 передачі	 товарів	 або	 послуг	
клієнтові.	 Мета	 коригування	 обіцяної	 суми	 компенсації	 на	 предмет	 істотного	 компоненту	
фінансування	полягає	у	тому,	щоб	суб’єкт	господарювання	визнав	дохід	від	звичайної	діяльності	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	(тобто	ціна	
продажу	у	грошових	коштах).	

Оцінюючи,	 чи	 містить	 договір	 компонент	 фінансування	 та	 чи	 є	 цей	 компонент	 істотним	 для	
договору,	Товариство	розглядає	всі	доречні	факти	й	обставини.	Товариство	застосовує	практичний	
прийом,	та	не	здійснює	обов’язкового	коригування	обіцяної	суми	компенсації	з	метою	урахування	
істотного	компонента	фінансування,	якщо	очікується	на	момент	укладення	договору,	що	період	
між	часом,	коли	передається	обіцяний	товар	або	послуга	клієнтові,	та	часом,	коли	клієнт	платить	
за	такий	товар	або	послугу,	становитиме	не	більше	одного	року.	

Коли	якась	частина	договору	виконана,	Товариство	відображає	договір	у	звіті	про	фінансовий	стан	
як	 договірний	 актив	 або	 договірне	 зобов'язання,	 залежно	 від	 співвідношення	 між	 виконанням	
Товариством	 свого	 зобов’язання	 за	 договором	 та	 оплатою,	 здійсненою	 клієнтом.	 Товариство	
відображає	будь‐які	безумовні	права	на	компенсацію	окремо	як	дебіторську	заборгованість.	

Процентні	 доходи,	 у	 тому	 числі	 по	 поточних	 банківських	 рахунках	 і	 строкових	 депозитах,	
визнаються	 в	 тому	 періоді,	 до	 якого	 вони	 відносяться,	 виходячи	 з	 принципу	 нарахування,	 та	
відображаються	у	складі	фінансових	доходів	звіту	про	фінансові	результати.	

Витратами	звітного	періоду	визнаються	або	зменшення	активів	або	збільшення	зобов’язань,	що	
призводить	 до	 зменшення	 власного	 капіталу	 Товариства,	 за	 винятком	 зменшення	 капіталу	
внаслідок	 його	 вилучення	 або	 розподілу	 власниками,	 за	 умови,	 що	 ці	 витрати	 можуть	 бути	
достовірно	оцінені.	
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Витрати,	понесені	у	зв’язку	з	отриманням	доходу,	відображаються	в	тому	ж	звітному	періоді,	що	й	
відповідні	 доходи.	 Витрати,	 які	 неможливо	 прямо	 пов’язати	 з	 доходом	 певного	 періоду,	
відображаються	у	складі	витрат	того	звітного	періоду,	в	якому	вони	були	здійснені.		

Собівартість	 реалізованої	 продукції	 складається	 з	 прямих	 виробничих	 витрат	 та	 розподілених	
загальновиробничих	 витрат.	 Адміністративні	 витрати	 та	 витрати	 на	 збут	 не	 входять	 до	
собівартості	реалізації	і	визнаються	як	витрати	в	періоді,	в	якому	вони	понесені.	

Фінансові	 витрати	 виникають	 в	 результаті	 операцій	 з	 отримання	 фінансування,	 в	 тому	 числі	
оренди,	 та	 в	 результаті	 обліку	 фінансових	 активів	 чи	 зобов’язань	 за	 дисконтованою	
(амортизованою)	 вартістю.	 У	 складі	фінансових	 доходів	 та	 витрат	 відображаються	 прибутки	 та	
збитки	від	курсових	різниць.	

Інші	витрати	–	це	витрати	Товариства,	що	не	є	результатом	операційної	діяльності.	До	цих	витрат,	
зокрема,	відносяться	витрати,	що	пов’язані	з	незвичайними	подіями,	не	характерними	для	основної	
діяльності	Товариства:	збитки	від	реалізації	основних	засобів,	нематеріальних	активів,	знецінення	
необоротних	активів,	витрати	при	ліквідації	основних	засобів	та	інші	неопераційні	витрати.	

Витрати	на	позики	

Товариство	 для	 складання	 фінансової	 звітності	 застосовує	 підхід	 до	 обліку	 витрат	 на	 позики	
відповідно	до	МСБО	23	«Витрати	на	позики»	

Витрати	 на	 позики	 (процентні	 й	 інші	 витрати,	 пов’язані	 із	 залученням	 позикових	 коштів)	
визнаються	як	витрати	того	періоду,	в	якому	вони	понесені,	з	відображенням	у	звіті	про	фінансові	
результати,	якщо	вони	не	пов’язані	зі	створенням	кваліфікованого	активу.		

Витрати	 на	 позики,	 безпосередньо	 пов’язані	 з	 будівництвом	 активу,	 який	 вимагає	 тривалого	
періоду	часу	(понад	12	місяців)	для	його	підготовки	до	використання	чи	продажу	(кваліфікований	
актив),	капіталізуються	як	частина	первісної	вартості	такого	активу.	Витрати	на	позики	починають	
капіталізуватися,	 коли	 виконуються	 наступні	 умови:	 Товариство	 понесло	 витрати,	 пов’язані	 з	
активом;	 понесено	 витрати	 на	 позики;	 Товариство	 веде	 діяльність,	 необхідну	 для	 підготовки	
активу	до	його	використання	за	призначенням	або	продажу.	Товариство	припиняє	капіталізувати	
витрати	на	позики,	якщо	по	суті	вся	діяльність,	необхідна	для	підготовки	кваліфікованого	активу	
до	його	передбаченого	використання	або	продажу,	завершена.	

Якщо	позики	безпосередньо	не	пов’язані	з	кваліфікованим	активом,	то	сума	витрат	на	позики,	яка	
підлягає	 капіталізації,	 визначається	шляхом	 застосування	норми	 капіталізації	 до	 витрат	 на	 цей	
актив.	 Норма	 капіталізації	 розраховується	 як	 середньозважена	 величина	 витрат	 на	 позики	
стосовно	всіх	непогашених	позик	Товариства	протягом	відповідного	періоду.	

Податки	

Витрати	з	податку	на	прибуток		

Витрати	з	податку	на	прибуток	визнаються	у	фінансовій	звітності	відповідно	до	МСБО	12	«Податки	
на	прибуток».	

Витрати	з	податку	на	прибуток,	що	відображаються	у	Звіті	про	фінансові	результати,	складаються	
з	сум	поточного	і	відстроченого	податку	на	прибуток.	Витрати	з	податку	на	прибуток	визнаються	
у	звіті	про	фінансові	результати,	крім	випадків,	коли	вони	визнаються	у	звіті	про	сукупний	дохід	
або	 безпосередньо	 у	 складі	 капіталу,	 оскільки	 вони	 відносяться	 до	 операцій,	 що	 враховані	 у	
поточному	або	інших	періодах	у	звіті	про	сукупний	дохід	або	безпосередньо	у	складі	капіталу.	

Поточний	податок	на	прибуток	у	фінансовій	звітності	розраховується	за	правилами	податкового	
законодавства	України,	яке	діє	на	звітну	дату.	
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Відстрочений	 податок	 на	 прибуток	 розраховується	 за	 методом	 зобов’язань	шляхом	 визначення	
тимчасових	різниць	на	звітну	дату	між	податковою	базою	активів	і	зобов’язань	та	їх	балансовою	
вартістю	для	цілей	фінансової	 звітності.	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.	

Відстрочений	податок,	що	відноситься	до	статей,	визнаних	не	у	складі	прибутку	або	збитку,	також	
не	визнається	у	складі	прибутку	або	збитку.		

Відстрочені	 податкові	 активи	 і	 зобов’язання	 визначаються	 за	 ставками	 податку,	 які	
застосовуватимуться	протягом	періоду	реалізації	активу	або	погашення	зобов’язання	на	підставі	
законодавства,	яке	набуло	чинності	на	звітну	дату.	

Відстрочені	податкові	активи	та	відстрочені	податкові	зобов’язання	згортаються	при	відображенні	
у	фінансовій	звітності.	

Податок	на	додану	вартість	

Доходи,	витрати	та	активи	визнають	за	вирахуванням	суми	податку	на	додану	вартість	(ПДВ),	крім	
випадків,	 коли:	 податок	 на	 додану	 вартість,	 що	 виник	 при	 придбанні	 активів	 або	 послуг,	 не	
відшкодовується	податковим	органом;	у	цьому	випадку	податок	на	додану	вартість	визнається	як	
частина	витрат	на	придбання	активу	або	частина	видаткової	статті;	і	дебіторська	та	кредиторська	
заборгованості	відображаються	з	урахуванням	суми	податку	на	додану	вартість.		

Чиста	сума	ПДВ	до	відшкодування	податковими	органами	відображається	у	звіті	про	фінансовий	
стан	(зноска	3).		

В	межах	своєї	господарської	діяльності	Товариство	одночасно	здійснює	операції,	оподатковувані	
ПДВ,	 та	 такі,	що	 не	 є	 об’єктом	 чи	 звільнені	 від	 оподаткування	ПДВ.	 Товариство	 може	 купувати	
товари	 та	 послуги,	 призначені	 для	 одночасного	 використання	 в	 оподатковуваних	 та	
неоподатковуваних	операціях.	У	такому	випадку	Товариство	здійснює	пропорційне	віднесення	сум	
податку	 до	 податкового	 кредиту,	 стосовно	 операцій	 з	 придбання	 товарів/послуг/необоротних	
активів,	що	призначені	для	одночасного	використання	в	операціях,	оподатковуваних	ПДВ,	та	таких,	
що	не	підлягають	оподаткуванню	ПДВ	

Власний	капітал		

Статутний	капітал	Товариства	складається	з	внесків	учасників.	

Товариство	 визнає	 резервний	 капітал,	 сформований	 відповідно	 до	 Статуту,	 у	 складі	 власного	
капіталу.	

Дивіденди	 визнаються	 як	 зобов’язання	 і	 вираховуються	 з	 капіталу	 на	 звітну	 дату,	 лише	 у	 тому	
випадку,	якщо	вони	оголошені	до	або	на	звітну	дату.	Інформація	про	дивіденди	розкривається	в	
фінансовій	 звітності,	 якщо	 дивіденди	 оголошено	 після	 звітної	 дати,	 але	 до	 затвердження	
фінансової	звітності.	

Порядок	розподілу	накопиченого	прибутку	встановлюється	загальними	зборами	учасників.	

	

	

Сегменти		

Товариство	 здійснює	 виробництво	 світлотехнічної	 продукції	 в	 Україні,	 що	 являє	 собою	 один	
операційний	сегмент,	що	надає	звітність.			
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Керівництво	 здійснює	 моніторинг	 операційних	 результатів	 діяльності	 Товариства	 як	 одного	
бізнес‐сегменту	для	цілей	прийняття	рішень	щодо	розподілу	ресурсів	та	оцінки	результатів	його	
діяльності.	 Результати	 діяльності	 сегменту	 оцінюються	 на	 основі	 операційного	 прибутку	 або	
збитку,	відображеного	у	фінансовій	звітності,	складеній	згідно	з	МСФЗ.		

Пов’язані	сторони		

Пов’язані	 сторони	 визначаються	 Товариством	 у	 відповідності	 до	 вимог	 МСБО	 24	 «Розкриття	
інформації	 про	 пов’язані	 сторони».	 При	 аналізі	 кожної	 операції	 з	 пов’язаними	 сторонами	
приділяється	увага	суті	відносин,	а	не	лише	їх	юридичній	формі.	

При	 розрахунку	 цін	 продажу	 готової	 продукції	 для	 підприємств	 Групи	 застосовується	 метод	
чистого	прибутку.	Ціна	розраховується	шляхом	множення	планових	прямих	виробничих	витрат	на	
плановий	 коефіцієнт	 покриття	 накладних	 витрат	 з	 метою	 досягнення	 планового	 операційного	
прибутку	за	результатами	року	в	розмірі	4,5%	від	обсягу	продажів	підприємствам	Групи	

Події	після	звітної	дати		

Після	 складення	 фінансової	 звітності	 Товариство	 враховує	 події,	 які	 відбуваються	 після	 звітної	
дати,	у	відповідності	до	МСБО	10	«Події	після	звітного	періоду»	

Події	після	 звітної	дати,	що	надають	додаткову	 інформацію	про	фінансовий	стан	Товариства	на	
звітну	 дату	 (коригуючі	 події)	 відображаються	 у	 фінансовій	 звітності.	 Події,	 що	 відбулися	 після	
звітної	дати,	які	не	є	коригуючими	подіями,	відображаються	у	примітках	до	фінансової	звітності,	
якщо	вони	є	суттєвими.		

5. СУТТЄВІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ОЦІНКАХ 

Оцінка	деяких	сум,	включених	до	фінансової	звітності,	або	таких,	що	мають	вплив	на	неї,	а	також	
пов’язані	з	ними	розкриття	інформації,	вимагає	від	керівництва	здійснення	припущень	відносно	
сум	або	умов,	які	не	можуть	бути	точно	відомі	на	дату	підготовки	фінансової	звітності.		

Суттєва	облікова	оцінка	є	одночасно	суттєвою	для	відображення	як	фінансового	стану	Товариства,	
так	і	результатів	його	діяльності	та	вимагає	від	керівництва	найбільш	складних,	суб’єктивних	або	
комплексних	 суджень,	 найчастіше	 внаслідок	 необхідності	 оцінки	 впливу	 факторів,	 які	 за	 своєю	
суттю	є	невизначеними.		

Керівництво	проводить	таку	оцінку	на	постійній	основі,	виходячи	з	результатів	і	досвіду	минулих	
періодів,	консультацій	фахівців,	тенденцій	та	інших	методів,	які	керівництво	вважає	прийнятними	
за	 певних	 обставин,	 а	 також	 виходячи	 з	 прогнозів	 щодо	 того,	 як	 вони	 можуть	 змінитися	 у	
майбутньому.	Однак	невизначеність	стосовно	цих	припущень	і	оціночних	значень	може	призвести	
до	 результатів,	 які	 можуть	 вимагати	 суттєвих	 коригувань	 балансової	 вартості	 активу	 або	
зобов’язання,	стосовно	яких	здійснюють	такі	припущення	та	оцінки,	у	майбутньому.	

Знос	і	амортизація		

Методи	 нарахування	 зносу	 та	 амортизації	 ґрунтуються	 на	 здійснених	 керівництвом	 оцінках	
майбутніх	 строків	корисного	використання	основних	засобів	та	нематеріальних	активів.	Оцінки	
можуть	 змінюватися	 під	 впливом	 технологічного	 розвитку,	 конкуренції,	 змін	 ринкової	
кон’юнктури	 та	 інших	 чинників,	 і	 такі	 зміни	 можуть	 призвести	 до	 змін	 очікуваних	 строків	
корисного	 використання	та	 амортизаційних	відрахувань.	 Темпи	технологічного	розвитку	важко	
передбачити,	і	припущення	Товариства	щодо	тенденцій	і	динаміки	розвитку	можуть	змінюватися	
згодом.		

Строки	 корисного	 використання	 основних	 засобів	 і	 нематеріальних	 активів	 переглядають	
принаймні	раз	на	рік	з	урахуванням	зазначених	вище	чинників	 і	всіх	 інших	суттєвих	аспектів.	У	
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випадку	 істотних	 змін	 очікуваних	 строків	корисного	використання,	 амортизаційні	 відрахування	
коригують	на	перспективній	основі.	

Зменшення	корисності	нефінансових	активів		

Чинники,	 що	 вважають	 суттєвими	 для	 ініціювання	 оцінки	 на	 предмет	 зменшення	 корисності,	
включають	 таке:	 істотне	 падіння	 ринкових	 цін,	 суттєве	 недовиконання	 показників	 операційної	
діяльності,	з	огляду	на	історичні	або	очікувані	у	майбутньому	результати	операційної	діяльності,	
суттєві	 зміни	 у	 використанні	 активів	 або	 в	 загальній	 бізнес‐стратегії	 Товариства,	 включаючи	
активи,	 стосовно	 яких	 ухвалено	 рішення	про	 їх	 ліквідацію	 або	 заміну,	 і	 пошкоджені	 активи	 або	
активи,	зняті	з	експлуатації,	негативні	галузеві	або	економічні	тенденції	та	суттєва	перевитрата	
коштів	у	розробці	активів.	Оцінка	відшкодовуваних	сум	активів	повинна	частково	ґрунтуватися	на	
оцінках	керівництва,	включаючи	визначення	відповідних	одиниць,	що	генерують	грошові	кошти,	
оцінку	 очікуваних	 показників	 операційної	 діяльності,	 здатність	 активів	 генерувати	 дохід,	
припущення	щодо	кон’юнктури	ринку	в	майбутньому	та	успіх	у	просуванні	нових	товарів	і	послуг.	
Зміни	в	обставинах,	а	також	в	оцінках	і	припущеннях	керівництва	можуть	призвести	до	збитків	від	
зменшення	корисності	у	відповідних	періодах.	

Чиста	вартість	реалізації	запасів	

У	відповідності	до	МСБО	2	«Запаси»	запаси	відображаються	за	меншою	з	двох	величин:	собівартістю	
або	 чистою	 вартістю	 реалізації.	 На	 кожну	 звітну	 дату	 Товариство	 проводить	 оцінку	 балансової	
вартості	запасів.	Під	час	оцінки	керівництво	застосовує	професійні	судження	для	визначення	суми	
знецінення	запасів	та	формування	резерву	під	знецінення.	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	 визнаних	 у	 фінансовій	 звітності	 резервів	 під	
знецінення	запасів.	

Серед	інших	статей	фінансової	звітності,	щодо	яких	використовуються	припущення	та	оцінки,	та	
які	можуть	вимагати	коригування	даних	звітності	у	наступному	фінансовому	році,	зобов’язання	з	
виплат	працівникам	після	закінчення	трудової	діяльності	(примітка	13),	забезпечення	(примітка	
18),	орендні	зобов’язання	(примітка	14).						

6. НОВІ АБО ПЕРЕГЛЯНУТІ СТАНДАРТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

Зміни	Концептуальної	основи	фінансової	звітності	 (вступають	в	силу	для	річних	періодів,	які	
починаються	з	1	січня	2020	року	або	після	цієї	дати).	

У	новій	редакції	оновлено	структуру	документа,	визначення	активів	і	зобов'язань,	а	також	додано	
нові	положення	з	оцінки	та	припинення	визнання	активів	і	зобов'язань,	подання	і	розкриття	даних	
у	 фінансовій	 звітності	 за	 МСФЗ.	 Згідно	 нової	 редакції	 інформація,	 представлена	 у	 фінансовій	
звітності,	також	повинна	допомагати	користувачам	оцінити	ефективність	керівництва	компанії	в	
управлінні	 економічними	 ресурсами.	 Принцип	 обачності	 трактується	 через	 підтримку	
нейтральності	представлених	даних.	Обачність	визначається	як	прояв	обережності	при	винесенні	
суджень	в	умовах	невизначеності.	Правдиве	уявлення	даних	трактується	як	подання	суті	операцій,	
а	 не	 тільки	 їх	 юридичної	 форми.	 Нова	 	 редакція	 Концептуальної	 основи	 фінансової	 звітності	
передбачає	 дві	 форми	 звітності:	 звіт	 про	фінансовий	 стан	 і	 звіт	 про	фінансові	 результати.	 Інші	
форми	об'єднані	під	назвою	«інші	форми	і	розкриття».	Визначається,	що	дані	фінансової	звітності	
представляються	за	певний	період	і	містять	порівняльну	інформацію,	а	також	за	певних	обставин	‐	
прогнозні	дані.		

У	новій	редакції	вводиться	поняття	«звітуюче	підприємство»,	під	яким	мається	на	увазі	сторона	
економічної	діяльності,	яка	має	чітко	визначені	межі	та	поняття	зведеної	звітності.		



ТОВ «Шредер» 
Примітки до фінансової  звітності – 31 грудня 2020 року 

31 
 

Вираз	 «економічний	 ресурс»	 замість	 терміну	 «ресурс»	 підкреслює,	 що	 Рада	 МСФЗ	 більше	 не		
розглядає	 активи	 лише	 як	 фізичні	 об'єкти,	 а,	 скоріше,	 як	 набір	 прав.	 Визначення	 активів	 і	
зобов'язань	не	 відносяться	 до	 «очікуваних»	надходжень	 або	 відтоків.	 Замість	 цього	 визначення	
економічного	ресурсу	відноситься	до	потенціалу	активу	/	зобов'язання	виробляти	/	передавати	
економічні	вигоди.		

Нова	глава	Концептуальної	основи	фінансової	звітності	присвячена	опису	різних	методів	оцінки	
(історична	і	поточна	вартість	(справедлива	вартість,	вартість	використання)),	інформації,	яку	вони	
надають.	

Зміни	МСФЗ	3	«Об’єднання	бізнесу»	 (вступають	 в	 силу	 для	 угод	 придбання	 з	 початку	 річного	
звітного	 періоду,	 який	 починається	 з	 1	 січня	 2020	 року	 або	 після	 цієї	 дати).	 Ці	 зміни	 є	
перспективними.	

Зміни	 запроваджують	 переглянуте	 визначення	 бізнесу.	 Бізнес	 складається	 із	 внесків	 і	 суттєвих	
процесів,	які	у	сукупності	формують	здатність	створювати	віддачу.		

Нове	керівництво	визначає	систему,	яка	дозволяє	визначити	наявність	внеску	і	суттєвого	процесу,	
у	тому	числі	для	компаній,	які	знаходяться	на	ранніх	етапах	розвитку	і	ще	не	отримали	віддачу.	У	
разі	 відсутності	 віддачі,	 для	 того	 щоб	 підприємство	 вважалося	 бізнесом,	 має	 бути	 наявним	
організований	трудовий	колектив.		

Визначення	 терміну	 «віддача»	 звужується,	 щоб	 зосередити	 увагу	 на	 товарах	 і	 послугах,	 які	
надаються	 клієнтам,	 на	 формуванні	 інвестиційного	 доходу	 та	 інших	 доходів,	 при	 цьому	
виключаються	результати	у	формі	скорочення	витрат	та	інших	економічних	вигід.	Крім	того,	наразі	
більше	 не	 потрібно	 оцінювати	 спроможність	 учасників	 ринку	 замінювати	 відсутні	 елементи	 чи	
інтегрувати	придбану	діяльність	і	активи.		

Організація	 може	 застосувати	 «тест	 на	 концентрацію».	 Придбані	 активи	 не	 вважатимуться	
бізнесом,	якщо	практично	вся	справедлива	вартість	придбаних	валових	активів	сконцентрована	в	
одному	активі	(або	групі	аналогічних	активів).	

Зміни	 МСБО	 1	 «Подання	 фінансової	 звітності»	 та	 МСБО	 8	 «Облікова	 політика,	 зміни	 в	
облікових	оцінках	та	помилки»	(вступають	в	силу	для	річних	періодів,	які	починаються	з	1	січня	
2020	року	або	після	цієї	дати).	

Зміни	уточнюють	визначення	суттєвості,	пояснення	до	цього	визначення	та	застосування	цього	
поняття	 завдяки	включенню	рекомендацій	щодо	визначення,	 які	 раніше	були	наведені	 в	 інших	
стандартах	МСФЗ.	Крім	того,	були	допрацьовані	пояснення	до	цього	визначення.	

Інформація	є	суттєвою,	якщо	обґрунтовано	очікується,	що	її	пропуск,	спотворення	або	затуманення	
може	вплинути	на	рішення	основних	користувачів	фінансової	звітності	загального	призначення,	
винесені	на	підставі	такої	фінансової	звітності,	що	представляє	фінансову	інформацію	про	звітуючу	
компанію.	

Зміни	забезпечують	послідовність	використання	визначення	суттєвості	в	усіх	стандартах	МСФЗ.	

МСБО	10	«Події	після	звітного	періоду»,	МСБО	34	«Проміжна	фінансова	звітність»,	МСБО	37	
«Забезпечення,	 непередбачені	 зобов'язання	 та	 непередбачені	 активи»,	 Керівництво	 із	
застосування	МСФЗ	2	«Виплати	на	основі	акцій»,	Посібник	з	застосування	МСФЗ	4	«Договори	
страхування»,	Основи	для	висновків	до	МСФЗ	17	«Страхові	контракти»	(вступають	в	силу	для	
річних	періодів	,	які	починаються	з	1	січня	2020	року	або	після	цієї	дати).	

У	 всіх	 випадках	 словосполучення	 «економічні	 рішення»	 замінено	 словом	 «рішення»,	 а	 поняття	
«користувачі»	звужено	до	«основних	користувачів».	
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МСФЗ	9	«Фінансові	інструменти»,	МСФОЗ	7	«Фінансові	інструменти:	розкриття	інформації»,	
МСБО	39	«Фінансові	інструменти:	визнання	та	оцінка»	(вступають	в	силу	для	річних	періодів	,	
які	починаються	з	1	січня	2020	року	або	після	цієї	дати).	

Зміни	 стосуються	 процентних	 ставок	 (LIBOR,	 EURIBOR	 і	 TIBOR),	 що	 використовуються	 в	 різних	
фінансових	інструментах:	від	іпотечних	кредитів	до	похідних	інструментів.	

Поправки		

‐ змінили	 вимоги	 до	 обліку	 хеджування:	 при	 обліку	 хеджування	 передбачається,	 що	
контрольний	 показник	 процентної	 ставки,	 на	 якому	 засновані	 грошові	 потоки,	 що	
хеджуються	 і	 грошові	 потоки	 від	 інструменту	 хеджування,	 не	 зміниться	 в	 результаті	
реформи;	

‐ обов'язкові	 для	 всіх	 відносин	 хеджування,	 на	 які	 безпосередньо	 впливає	 реформа	
внутрішньобанківської	ставки	рефінансування;	

‐ не	можна	використовувати	для	усунення	будь‐яких	інших	наслідків	реформи;	
‐ вимагають	розкриття	інформації	про	ступінь	впливу	поправок	на	відносини	хеджування.	

МСФЗ	16	«Оренда»	(вступають	в	силу	з	1	червня	2020	року).	Поправки	дозволено	застосовувати	
ретроспективно,	але	без	перерахунку	даних	попереднього	періоду.	

Поправки	внесено	у	зв'язку	з	пандемією	коронавірусної	хвороби	(COVID‐19)	і	вони	дозволяють	не	
визнавати	зміни	в	договорах	внаслідок	пандемії,	їх	модифікацією.	З	1	червня	2020	року	орендарі	
можуть	 не	 перевіряти	 такі	 зміни	 на	 предмет	 відповідності	 визначенню	 модифікації	 договору	
оренди.	Досить	зробити	припущення,	що	це	не	модифікація,	і	розкрити	цей	факт	в	примітках.	Це	
стосується	всіх	заходів	підтримки	для	орендарів,	які	впливають	на	орендні	платежі,	і	поширюється	
до	 червня	 2021	 року,	 аби	 включити	 пільги	 по	 оренді,	 надані	 на	 рік.	 Рада	 з	 МСФЗ	 вирішила	 не	
надавати	будь‐яких	додаткових	пільг	орендодавцям,	оскільки	вважає	поточну	ситуацію	для	них	не	
такою	складною,	як	для	орендарів.	

МСБО	 1	 «Подання	 фінансової	 звітності»	 (вступають	 в	 силу	 з	 1	 січня	 2022	 року).	 Дозволено	
застосовувати	їх	достроково,	про	що	необхідно	розкрити	інформацію	в	примітках	до	звітності.	

Поправки	стосуються	класифікації	зобов’язань	на	довгострокові	і	поточні	та	уточнень,	що	право	на	
врегулювання	 зобов'язання	повинно	бути	 у	 організації	 на	 кінець	 звітного	періоду.	 В	 результаті	
правок	пункт	69d	МСБО	1	зараз	звучить	так:	«Немає	права	на	кінець	звітного	періоду	відстрочити	
врегулювання	 зобов'язання	 щонайменше	 на	 дванадцять	 місяців	 після	 закінчення	 звітного	
періоду».	

Таким	чином,	Рада	з	МСФЗ	ясно	визначила,	що	якщо	право	на	відстрочку	погашення	зобов'язання	
залежить	 від	 дотримання	 певних	 умов,	 то	 в	 організації	 є	 право	 відстрочити	 погашення	
зобов'язання,	якщо	на	кінець	звітного	періоду	вона	дотримується	цих	умов.	І	навіть	якщо	відразу	
після	 закінчення	 звітного	 періоду	 вона	 перестає	 дотримуватися	 цих	 умов,	 то	 вона	 може	
класифікувати	 зобов'язання	 як	 довгострокове	 на	 кінець	 звітного	 періоду,	 коли	 такі	 умови	 ще	
дотримувалася.	 Щоб	 визнати,	 що	 на	 кінець	 звітного	 періоду	 у	 організації	 є	 право	 відстрочити	
врегулювання	 зобов'язання,	 вона	 повинна	 дотримуватися	 всіх	 необхідних	 умов	 саме	 на	 кінець	
звітного	періоду,	навіть	якщо	на	цю	дату	кредитор	не	перевіряє	їх	дотримання.	

В	 п.75а	 МСБО	 1	 додано,	 що	 класифікація	 зобов'язання	 в	 якості	 короткострокового	 або	
довгострокового	не	залежить	від	того,	чи	скористається	організація	 своїм	правом	на	відстрочку	
погашення.	

Для	 цілей	 класифікації	 зобов'язання	 (П.76А)	 в	 якості	 короткострокового	 або	 довгострокового	
врегулюванням	зобов'язання	вважається	передача	контрагенту	ресурсів	(грошей,	товарів,	послуг,	
пайових	інструментів	власної	емісії	та	ін.),	яка	призводить	до	погашення	зобов'язання.	
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Наразі	Товариство	оцінює	вплив	цих	змін	на	його	фінансову	звітність.	

7. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Рух	основних	засобів	та	нематеріальних	активів	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	
представлений	таким	чином:	

		

Земля,	
будівлі
та	

споруд
и	

Машини,	
обладна‐	
ння	та	ін‐
струмент

и	

Автомо
‐	

більни
й	

транс‐	
порт	

Меблі
та	

офісне
облад‐
нання	

Обладнан‐	
ня	інфор‐	
маційних	
технологі

й	

Немате
‐	

ріальні
активи	

Разом	

Історична	вартість	 	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 64	670	 145	267	 5	186	 2	339	 3	352	 241	 221	055	
Надходження	 79	 22	361	 1	247	 169	 648	 0	 24	504	
Вибуття	 0	 (1	279)	 (1	651)	 (75)	 (83)	 0	 (3	088)	
Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 64	749	 166	349	 4	782	 2	433	 3	917	 241	 242	471	
Сальдо	на	1	січня	2020	р.	 64	749	 166	349	 4	782	 2	433	 3	917	 241	 242	471	
Надходження	 1	778	 4	261	 (17)	 359	 1	140	 143	 7	664	
Вибуття	 (445)	 (3	988)	 (32)	 (270)	 (59)	 (9)	 (4	803)	
Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 66	082	 166	622	 4	733	 2	522	 4	998	 375	 245	332	

Знос	та	амортизація	 	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	

(26	
536)	 (68	047)	 (1	369)	

(1	
377)	 (1	931)	 (115)	 (99	375)	

Нарахований	знос	та	
амортизація*	

(4	067)	 (19	189)	 (769)	 (274)	 (720)	 (23)	 (25	042)	

Вибуття	 4	187	 2	081	 834	 69	 104	 0	 7	275	

Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	
(26	
416)	

(85	155)	 (1	304)	
(1	

582)	
(2	547)	 (138)	 (117	142)	

Сальдо	на	1	січня	2020	р.	
(26	
416)	

(85	145)	 (1	304)	
(1	

592)	
(2	547)	 (138)	

(117	
142)	

Нарахований	знос	та	
амортизація*	

(4	353)	 (22	329)	 (824)	 (319)	 (854)	 (68)	 (28	747)	

Вибуття	 1	661	 3	907	 28	 234	 59	 9	 5	898	

Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 (29	
108)	

(103	567)	 (2	100)	 (1	
677)	

(3	342)	 (197)	 (139	991)	

	
	
	
	
Залишкова	вартість	 	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 38	134	 77	220	 3	817	 962	 1	421	 126	 121	680	
Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 38	333	 81	194	 3	478	 851	 1	370	 103	 125	329	
Сальдо	на	1	січня	2020	р.	 38	333	 81	204	 3	478	 841	 1	370	 103	 125	329	
Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 36	974	 63	055	 2	633	 845	 1	656	 178	 105	341	
*	включено	зменшення	корисності	за	2020	рік	в	сумі	60	тисяч	гривень	

Нематеріальні	активи	Товариства	представлені	програмним	забезпеченням.		

Знос	та	амортизаційні	витрати	за	рік,	що	закінчився	31	грудня	2020	р.,	на	суму	25472	тисяч	гривень	
були	віднесені	на	собівартість	виготовленої	продукції	 (31	грудня	2019	р.:	21920	тисяч	гривень),	
витрати	на	суму	1993	тисяч	гривень	–	на	адміністративні	витрати	(31	грудня	2019	р.:	1900	тисяч	
гривень),	витрати	на	суму	1222	тисячі	гривень	–	на	витрати	на	збут	(31	грудня	2019	р.:	1223	тисячі	
гривень).		
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8. ЗАПАСИ 

Станом	на	31	грудня	запаси	включали: 

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
Матеріали	для	виробництва	 210	251 136	363
Інші	виробничі	запаси	 212 527
Напівфабрикати	власного	виготовлення	 2	763 4	713
Готова	продукція	 3	940 4	516
Товари	 5	824 4	249
Резерв	під	знецінення	запасів	 (37	771) (33	432)
Разом	 185	219 116	936

	

У	2020	році	матеріали	для	виробництва	та	допоміжні	матеріали,	визнані	в	собівартості	реалізованої	
продукції,	складають		607	089	тисяч	гривень	(2019	р.:	429	015	тисяч	гривень).	

У	2020	році	собівартість	реалізованих	товарів	складає	18	412	тисяч	гривень	(2019	р.:	31	667	тисяч	
гривень)	

У	2020	році	втрати	від	знецінення	запасів	складають	10	786	тисяч	гривень	(2019	р.	:	14	172	тисяч	
гривень).	

9. ТОРГОВА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом	на	31	грудня	торгова	дебіторська	заборгованість	включала: 

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
Дебіторська	заборгованість	іноземних	покупців	 206	035 171	405

Дебіторська	заборгованість	вітчизняних	покупців	за	продукцію	і	
послуги	

10	318 6	205

Дебіторська	заборгованість	вітчизняних	покупців	за	товари	і	
виробничі	запаси	

2	218 2	256

Резерв	очікуваних	кредитних	збитків	 (183) (484)
Разом	 218	388 179	382

	  
	
Станом	на	31	грудня	інша	дебіторська	заборгованість	включала: 

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
Дебіторська	заборгованість	за	необоротні	активи	 0 17
Інша	поточна	дебіторська	заборгованість	 6	007 2	486
Резерв	очікуваних	кредитних	збитків	 (11) (11)
Разом	 5	996 2	492

	
	
	  

Фінансова	торгова	та	інша	дебіторська	заборгованість,	за	вирахуванням	резерву	очікуваних	
кредитних	збитків	станом	на	31	грудня,	деномінована	в	наступних	валютах:	 

		
31	грудня	

2019	р.
31	грудня	

2019	р.
Євро	 207	272 170	668
Гривня	 17	074 9	877
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Долар	США	 38 1	329
Разом	 224	384 181	874

	  
Станом	на	31	грудня	2020	р.	та	31	грудня	2019	р.	торгова	та	інша	дебіторська	заборгованість	є	
безпроцентною	та	погашається	в	ході	звичайної	господарської	діяльності	Товариства.	

Станом	на	31	грудня	дебіторська	заборгованість	за	виданими	авансами	включала:	

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
За	авансами	вітчизняним	постачальникам	 356 469
За	авансами	іноземним	постачальникам	 35 444
За	передплаченими	витратами	 3	883 4	114
Резерв	під	зменшення	корисності	 0 (4)
Разом	 4	274 5	023

10. УЗГОДЖЕННЯ РЕЗЕРВІВ ПІД ЗМЕНШЕННЯ КОРИСНОСТІ 

Зміни	резерву	на	покриття	збитків	від	зменшення	корисності	торгової	дебіторської	
заборгованості	протягом	років,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Сальдо	на	1	січня	 484 21
Збиток	від	зменшення	корисності	 392 633
Списані	суми	 0 0
Сторно	резерву	 (693) (170)
Разом	 183 484

	

Резерв	 на	 покриття	 збитків	 від	 зменшення	 корисності	 торгової	 та	 іншої	 дебіторської	
заборгованості	по	суті	являє	собою	очікувані	кредитні	збитки	(див.	примітку	31).	

11. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

Станом	на	31	грудня	грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	включали:	

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
Грошові	кошти	в	банку	 9	407 7	313
Короткострокові	депозити	 0 8	130
Разом	 9	407 15	443
	
	
	
	  
Станом	на	31	грудня	грошові	кошти	в	банку	були	деноміновані	в	таких	валютах:	

		
31	грудня	

2020	р.
31	грудня	

2019	р.
Гривня	 2	639 8	178
Євро	 6	525 6	794
Долар	США	 243 471
Разом	 9	407 15	443
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На	 31	 грудня	 2020	 р.	 і	 2019	 р.	 банківські	 депозити	 і	 залишки	 на	 банківських	 рахунках	 не	 є	
знеціненими	чи	простроченими.	

12. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний	капітал	

У	2020	році	статутний	капітал	Товариства	було	збільшено	на	133	614	тисяч	гривень	за	рахунок	
додаткового	внеску	материнської	компанії	в	сумі	4	млн.	євро.	

Засновником	 Товариства	 є	 Акціонерне	 Товариство	 «Шредер»,	 Бельгія,	 м.	 Брюсель.	 Частка	
володіння	в	Стутутному	капіталі	–	100%.	

Кінцевим	бенефіціарним	власником	є	Шредер	Ліліан	Ірма.	

Резервний	капітал		

У	 2019	 році	 резервний	 капітал	 Товариства	 було	 збільшено	 на	 883	 тисячі	 гривень	 за	 рахунок	
нерозподіленого	прибутку	Товариства	за	2018	рік.		

Використання	резервного	капіталу	протягом	2020	та	2019	років	не	здійснювалось.	

13. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Товариство	має	юридичне	зобов'язання	виплачувати	Пенсійному	фонду	України	компенсацію	за	
додаткові	пенсії,	виплачені	окремим	категоріям	колишніх	та	теперішніх	працівників	Товариства.	
Згідно	з	цим	пенсійним	планом	працівники	Товариства	зі	стажем	роботи	у	шкідливих	для	здоров'я	
умовах,	 які	 у	 зв'язку	 з	 цим	мають	право	 дострокового	 виходу	на	пенсію,	мають	 також	право	на	
додаткові	виплати,	які	фінансуються	Товариством	та	виплачуються	через	Пенсійний	фонд	України.	
Ці	зобов'язання	відповідають	визначенню	пенсійного	плану	із	встановленими	виплатами.		

Станом	на	31	грудня	2020	загальна	кількість	учасників	плану	становила	26	працівників	(31	грудня	
2019	року	‐	26),	у	тому	числі	4	колишніх	працівників,	які	наразі	отримують	ці	виплати	(31	грудня	
2019	року	–	4).	

Наступні	таблиці	розкривають	компоненти	витрат	за	програмою,	які	визнані	в	Звіті	про	фінансові	
результати	 (Звіті	 про	 сукупний	 дохід),	 та	 суми	 зобов’язань	 за	 програмою,	 які	 визнані	 в	 Балансі	
(Звіті	про	фінансовий	стан).	Витрати	за	програмою,	за	винятком	витрат	на	відсотки,	включаються	
до	собівартості	реалізованої	продукції,	а	витрати	на	відсотки	включаються	у	фінансові	витрати.	

Суми,	визнані	у	Балансі	(Звіті	про	фінансовий	стан),	представлені	таким	чином:	

		
31	грудня	

2020	р.

31	
грудня	
2019	р.

Достроковий	вихід	на	пенсію	працівників,	що	працюють	на	робочих	
місцях	зі	шкідливими	та	небезпечними	для	здоров'я	умовами	 4	193	 5	599	

	

	

Далі	показана	зміна	зобов'язання	за	планом	із	встановленими	виплатами	за	рік:	
		 2020	р. 2019	р.

На	1	січня	 5	599 3	220

Вартість	поточних	послуг	 145 70
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Процентні	витрати	 559 498
Переоцінка	зобов'язання	внаслідок	зміни	актуарних	припущень	 (1	862) 2	037
Виплати	за	програмою	 (248) (226)

На	31	грудня	 4	193 5	599

	

Очікувані	виплати	в	2021	році	становлять	288	тисяч	гривень	(2020	р.:	240	тисяч	гривень).		

Ключові	припущення,	використані	при	визначенні	цих	зобов’язань,	представлені	у	таблиці:	

		 2020	р. 2019	р.
Ставка	дисконту	 12.25%	 10.9%	
Темпи	зростання	пенсій	 11.46% 11.46%
Плинність	кадрів	 6.17%	 7.09%	

	

Оскільки	 в	 Україні,	 як	 правило,	 відсутні	 достовірні	 ринкові	 дані,	 управлінський	 персонал	
використовує	 власні	 припущення	 при	 розрахунку	 зобов’язань	 на	 кожну	 звітну	 дату.	 Фактичні	
результати	можуть	суттєво	відрізнятися	від	оцінок,	зроблених	на	звітну	дату.		

Нижче	наводиться	аналіз	чутливості	зобов’язання	з	виплат	працівникам	після	закінчення	трудової	
діяльності	до	основних	припущень	станом	на	31	грудня	2019	р.:	

‐ зменшення	ставки	дисконту	на	1	процентний	пункт	привело	б	до	збільшення	зобов’язання	
приблизно	на	638	тисяч	гривень	на	31	грудня	2020	р.	(31	грудня	2019	р.:	911	тисяч	гривень);	

‐ збільшення	 оцінених	 темпів	 зростання	 пенсій	 на	 1	 процентний	 пункт	 привело	 б	 до	
збільшення	зобов’язання	приблизно	на	651	тисяч	гривень	на	31	грудня	2020	р.	(31	грудня	
2019	р.:	920	тисяч	гривень)	

14. ОРЕНДА 

Активи	у	формі	права	користування	представлені	у	звіті	про	фінансовий	стан	у	складі	основних	
засобів	та	розриті	в	одноіменних	групах	в	примітці	7.	

У	цій	примітці	подана	інформація	про	активи	з	права	користування	за	рік,	що	закінчився	31	
грудня	2020	р. 

	Активи	з	права	користування	 Будівлі	
Автомо‐	
більний	
транспорт

Разом	

Первісна	вартість	  
Сальдо	на	1	січня	2020	р.	 5	204	 145 5	349
Надходження	
Коригування	вартості	(переоцінка	орендних	зобов’язань)	

1	623	
82	

0
(23)

1	623
59

Вибуття	 (445)	 (26) (471)
Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 6	464	 96 6	560

Амортизація	  
Сальдо	на	1	січня	2020	р.	 (1	417)	 (38) (1	455)
Амортизація	 (1	448)	 (59) (1	507)
Вибуття	 445	 26 471
Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 (2	420)	 (71) (2	491)

Залишкова	вартість	  
Сальдо	на	1	січня	2020	р.	 3	787	 107 3	894
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Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 4	044	 25 4	069
	

У	цій	примітці	подана	інформація	про	активи	з	права	користування	за	рік,	що	закінчився	31	
грудня	2019	р. 

	Активи	з	права	користування	 Будівлі	
Автомо‐	
більний	
транспорт

Разом	

Первісна	вартість	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 5	204	 0 5	204
Надходження	
Коригування	вартості	(переоцінка	орендних	зобов’язань)	

0	
0	

145
0

145
0

Вибуття	 0	 0 0
Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 5	204	 145 5	349

Амортизація	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 0	 0 0
Амортизація	 (1	417)	 (38) (1	455)
Вибуття	 0	 0 0
Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 (1	417)	 (38) (1	455)

Залишкова	вартість	  
Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 5	204	 0 5	204
Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 3	787	 107 3	894
	

У	цій	примітці	подана	інформація	про	орендні	зобов'язання	за	рік,	що	закінчився	31	грудня:	

		 		 2020	р.	 2019	р.	
На	1	січня	  
Довгострокові	орендні	зобов'язання	 2	821 4	068
Поточна	частина	орендних	зобов'язань	 1	376 1	121
Разом	 		 4	197 5	189
Нові	орендні	зобов'язання	
Пееоцінка	орендних	зобов’язань	

	 1	623
53

145
0

Процентні	витрати	за	зобов'язаннями	з	оренди	(примітка	25)	 585 774
Сплачені	орендні	платежі	 (1	972) (1	911)
На	31	грудня	 		 		 		
Довгострокові	орендні	зобов'язання	 2	367 2	821
Поточна	частина	орендних	зобов'язань	 		 2	119 1	376
Разом	 		 4	486 4	197

15. БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ 

У	 цій	 примітці	 подана	 інформація	 про	 умови	 процентних	 кредитів,	 отриманих	 в	 банківських	
установах	України,		згідно	з	договорами.	Строки	погашення	кредитних	договорів	–	до	одного	року.	

Станом	на	31	грудня	умови	кредитних	договорів	представлені	таким	чином:	 

		
31	грудня	

2020	р.	
31	грудня	

2019	р.
Євро	–	фіксована	ставка		2.8%	(31.12.19	р.	–	2.8%)	 														7	955	 											16	593
Гривня	–	фіксована	ставка	8.5‐8.9%	 9	795	 0
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Разом	 17	750		 			16	593	
	

Кредитні	 договори,	 які	 надаються	 Товариству	 АТ	 «УкрСиббанк»	 	 забезпечені,	 фінансовою	
гарантією	від	материнської	компанії		в	сумі	1200	тисяч	євро.		

На	 виконання	 умов	 кредитування	 до	 генерального	 договору	 материнська	 компанія	 надала	 АТ	
«УкрСиббанк»	комфортний	лист	на	суму	500	тисяч	євро.			

16. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Станом	на	31	грудня	торгова	кредиторська	заборгованість	включала: 

		 31	грудня	
2020	р.

31	
грудня	
2019	р.

Кредиторська	заборгованість	перед	іноземними	постачальниками	 95	987 103	657
Кредиторська	заборгованість	перед	вітчизняними	постачальниками	
за	запаси	

18	431 9	887

Кредиторська	заборгованість	перед	вітчизняними	постачальниками	
за	транспортні	послуги	

9	024 3	440

Інша	торгова	кредиторська	заборгованість	 556 776
Разом	 123	998 117	760
Станом	на	31	грудня	інша	кредиторська	заборгованість	включала: 

		 31	грудня	
2020	р.

31	
грудня	
2019	р.

Короткострокові	процентні	позики	материнської	компанії	 0 66	055
Кредиторська	заборгованість	за	нарахованими	відсотками	 15 1	125
Кредиторська	заборгованість	за	основні	засоби	 270 1	265
Інша	кредиторська	заборгованість	 296 225
Разом	 581 68	670

	  
Станом	на	31	грудня	торгова	та	інша	кредиторська	заборгованість	була	деномінована	в	таких	
валютах:	 

		
31	грудня	

2020	р.

31	
грудня	
2019	р.

Євро	 75	453 158	860
Гривня	 28	149 14	257
Долар	США	 20	962 13	313
Інші	 15 0
Разом	 124	579 186	430
	

Станом	на	31	грудня	2020	року	та	31	грудня	2019	року	(за	винятком	позик	материнської	компанії)	
торгова	та	 інша	кредиторська	заборгованість	 є	безпроцентною	та	погашається	в	ході	 звичайної	
господарської	діяльності	Товариства.	

17. ПОДАТКИ ДО СПЛАТИ, КРІМ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 

Станом	на	31	грудня	податки	до	сплати,	крім	податку	на	прибуток,	складалися	з	наступного:	 
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31	грудня	

2020	р.

31	
грудня	
2019	р.

Податок	з	доходів	фізичних	осіб	 303 254
Інші	податки	 38 35
Разом	 341 289

18. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Рух	за	статтями	забезпечень	був	наступним: 

		

На	
оплату	

відпусток	

На	
виконання	
гарантійних
зобов'язань	

Винагороди,	
нараховані	
працівникам	

Інше	 Разом	

Сальдо	на	1	січня	2019	р.	 3	018 680 3	361	 7	221 14	280
Нараховано	протягом	року	 5	551 1	222 3	490	 20	840 31	103
Використано	протягом	року	 (5	563) 0 (3	804)	 (25	269) (34	636)
Сторновано	невикористані	суми	 0 (957) (583)	 (2	430) (3	970)

Сальдо	на	31	грудня	2019	р.	 3	006 945 2	464	 362 6	777

Нараховано	протягом	року	 5	180 210 4	227	 24	352 33	969
Використано	протягом	року	 (4	567) (28) (3	205)	 (24	283) (32	083)
Сторновано	невикористані	суми	 0 (1) (627)	 (400) (1	028)

Сальдо	на	31	грудня	2020	р.	 3	619 1	126 2	859	 31 7	635
Інші	забезпечення	–	це	в	основному	забезпечення	оплати	групових	послуг	материнської	компанії	
(примітка	29),	деноміновані	в	євро.		

19. ЧИСТИЙ ДОХІД ТА СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ)	

Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	
представлений	таким	чином: 

		 		 2020	р. 2019	р.
Реалізація	на	експорт,	всього	 781	089 580	372

у	т.ч.:		 світлотехнічна	продукція	власного	виготовлення	 								765	737 556	245
	 товари	 											15	352 23	983
	 послуги	та	інше	 0 144

Реалізація	на	внутрішньому	ринку,	всього	 											65	306 45	126
у	т.ч.:		 світлотехнічна	продукція	власного	виготовлення	 											57	283 30	738

	 товари	 												8	023 14	331
		 послуги	та	інше	 																0 57
Разом	 		 								846	395 625	498
	

Собівартість	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	
представлена	таким	чином: 

		 		 2020	р. 2019	р.
Собівартість	реалізованої	продукції,	всього	 678	580 487	824

у	т.ч.:		 матеріальні	витрати	 								607	089 429	015

	 витрати	на	персонал	
амортизація	

											35	715
25	419

29	721
21	878

	 послуги	та	інші	виробничі	витрати	 10	357 7	210
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Собівартість	реалізованих	товарів	 											18	412 31	667
Собівартість	реалізованих	послуг	 											0 191
Разом	 		 								696	992 519	682

20. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ 

Інші	операційні	доходи	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Лишки,	відходи	та	безкоштовно	отримані	запаси	 1	952 1	805
Списання	кредиторської	заборгованості	 20 56
Інші		 3 18
Разом	 1	975 1	879

21. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

Адміністративні	витрати	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Заробітна	плата	та	обов'язкові	нарахування	 21	792 22	315
Групові	інформаційні	послуги	 20	995 10	862
Послуги	програмного	забезпечення	Групи	 9	681 7	955
Професійні	послуги	 2	097 2	166
Знос	та	амортизація	 1	993 1	900
Роялті	 2	083 1	683
Офісні	витрати	 1	935 1	657
Послуги	охорони	 992 997
Банківські	комісії	 959 884
Інші	 1	861 3	227

Разом	 64	388 53	646

22. ВИТРАТИ НА ЗБУТ 

Витрати	на	збут	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Транспортування	 16	441 10	958
Заробітна	плата	та	обов'язкові	нарахування	 7	163 5	972
Групові	інформаційні	послуги	 3	869 2	490
Послуги	програмного	забезпечення	Групи	 2	662 2	188
Амортизація	 1	222 1	223
Гарантійні	витрати	 4	010 1	128
Випробування	та	сертифікація	 177 947
Пакувальні	матеріали	 1	196 853
Реклама	 408 849
Інші	 725 929

Разом	 37	873 27	537
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23. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

Інші	операційні	витрати	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Втрати	від	знецінення	запасів	 10	786 14	172
Брак	у	виробництві,	нестачі	та	інші	непродуктивні	витрати	запасів	 2	333 4	333
Штрафи	та	пені	 106 1	584
Інші	 485 2	262
Разом	 13	710 22	351

24. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ 

Фінансові	доходи	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Прибуток	від	курсових	різниць,	євро	 1	565 14	282
Відсотки	по	депозитах	 88 261
Разом	 1	653 14	543

25. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ 

Фінансові	витрати	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Витрати	на	виплату	процентів	 												1	172 												1	241
Процентні	витрати	по	зобов’язаннях	з	довгострокових	виплат	
працівникам	(примітка	13)	

														559 														498

Процентні	витрати	по	орендних	зобов'язаннях		 														585 														774

Збитки	від	курсових	різниць,	дол.	США	 														2	475 																0

Збитки	від	обміну	валюти	 2 		 														434

Разом	 												4	793 												2	947

26. ІНШІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ 

Інші	доходи	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	представлені	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Дохід	(витрати)	від	реалізації	основних	засобів	 (31) (43)
Безкоштовно	отримані	основні	засоби	 33 0
Дохід	(витрати)	від	ліквідації	основних	засобів	 (447) (34)
Інші	витрати	 (60) (2	033)

Разом	 (505) (2	110)
	

Інші	 витрати	 у	 2019	 році	 –	 це	 витрати,	 пов’язані	 з	 реорганізацією	 структури	 управління	
Товариством.	

27. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК	

Основні	складові	витрат	із	податку	на	прибуток	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня,	були	
такими: 
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		 2020	р. 2019	р.
Поточний	податок	на	прибуток:	 	

Витрати	з	поточного	податку	на	прибуток	 10	273 10	342
Відстрочений	податок	на	прибуток:	
Пов'язаний	із	виникненням	і	сторнуванням	тимчасових	різниць	 (2	370) (6	532)

Разом	 7	903	 3	810	
	

Далі	 наведено	 звірку	 суми	 витрат	 із	 податку	 на	 прибуток	 і	 суми	 бухгалтерського	 прибутку,	
помноженого	на	податкову	ставку	за	роки,	що	закінчилися	31	грудня: 

	 	 2020	р. 2019	р.
Бухгалтерський	прибуток	до	оподаткування	 	 31	762 13	647
Податок	на	прибуток	за	фактичною	ставкою	(18%)	 	 5	717 2	456
Витрати,	що	не	враховуються	при	визначенні	оподатковуваного	
прибутку	

	 32 27

Коригування,	визнані	у	періоді	щодо	поточного	податку	попередніх	
періодів	

	 2	154 1	327

Разом	 	 7	903	 3	810	
	

	

	

Відстрочені	податкові	активи	та	зобов’язання	відносяться	до	таких	статей	у	2020	році:	

		

Сальдо	на	
1	січня	
2020	р.	

Визнано	
у	

прибутку	
або	

збитку	

Визнано	в	
іншому	

сукупному	
доході	

Сальдо	
на	31	
грудня	
2020	р.

Дебіторська	заборгованість,	інша	поточна	
заборгованість,	видані	аванси	

90 (55)	 0 35

Зобов'язання	з	виплат	працівникам	після	
закінчення	трудової	діяльності	

1	007 83	 (335) 755

Інші	зобов'язання	 235 (27)	 0 208
Резерви	 6	018 781	 0 6	799

Усього	відстрочених	податкових	активів	 7	350 782	 (335) 7	797

Основні	засоби,	нематеріальні	активи	 (1	815) 1	588	 0 (227)

Усього	відстрочених	податкових	зобов'язань (1	815) 1	588	 0 (227)

Чистий	відстрочений	податковий	актив	
(зобов'язання)	 5	535 2	370	 (335) 7	570
	

Відстрочені	податкові	активи	та	зобов’язання	відносяться	до	таких	статей	у	2019	році:	

		

Сальдо	на	
1	січня	
2019	р.	

Визнано	
у	

прибутку	
або	

збитку	

Визнано	в	
іншому	

сукупному	
доході	

Сальдо	
на	31	
грудня	
2019	р.

Дебіторська	заборгованість,	інша	поточна	
заборгованість,	видані	аванси	

4 86	 0 90
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Зобов'язання	з	виплат	працівникам	після	
закінчення	трудової	діяльності	

579 61	 367 1	007

Інші	зобов'язання	 1	422 (1	187)	 0 235
Резерви	 0 6	018	 0 6	018

Усього	відстрочених	податкових	активів	 2	005 4	978	 367 7	350

Основні	засоби,	нематеріальні	активи	 (3	369) 1	554	 0 (1	815)

Усього	відстрочених	податкових	зобов'язань (3	369) 1	554	 0 (1	815)

Чистий	відстрочений	податковий	актив	
(зобов'язання)	 (1	364) 6	532	 367 5	535

28. УМОВНІ АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Податкові	ризики	

Українське	законодавство	та	нормативні	акти,	що	регулюють	сферу	оподаткування	та	інші	аспекти	
діяльності	 компаній,	 включаючи	 валютний	 контроль	 і	 митне	 законодавство,	 продовжують	
змінюватися.	 Положення	 законів	 та	 нормативних	 актів	 не	 завжди	 є	 чіткими,	 можуть	
застосовуватися	 ретроспективно,	 мають	 різне	 тлумачення	 і	 нерідко	 є	 суперечливими.	 Випадки	
розбіжностей	у	трактуванні	законодавства	є	непоодинокими.	

Податкові	органи	можуть	проводити	перевірки	за	фінансовий	період,	що	охоплює	три	календарних	
років	 та	 згідно	 з	 законодавством	 мають	 право	 застосовувати	 суворі	 штрафні	 санкції,	 а	 також	
стягувати	пеню.	За	певних	обставин	перевірка	може	охоплювати	більш	тривалі	періоди.	Ці	факти	
створюють	набагато	серйозніші	податкові	ризики	в	Україні,	ніж	ризики,	які	є	типовими	для	країн	з	
більш	розвиненими	системами	оподаткування.	

Управлінський	персонал	вважає,	що	діяльність	Товариства	здійснюється	у	повній	відповідності	до	
законодавства,	та	що	податкові	зобов’язання	були	належним	чином	відображені	в	обліку.	Однак	
відповідні	органи	можуть	мати	інше	тлумачення	зазначених	вище	положень.		

Керівництво	 Товариства	 вважає,	 що	 можливі	 штрафи,	 пов’язані	 з	 оподаткуванням,	 суттєво	 не	
вплинуть	на	цю	фінансову	звітність	і	не	створювало	відповідний	резерв	під	потенційні	податкові	
зобов’язання.		

Юридичні	питання	

На	думку	керівництва,	потенційні	зобов’язання,	що	можуть	виникнути	у	результаті	пред’явлених	
позовів	 або	 претензій,	 не	 матимуть	 негативного	 впливу	 на	 фінансовий	 стан	 або	 результати	
діяльності	Товариства	в	майбутньому.		

У	цій	фінансовій	звітності	не	був	створений	резерв	під	майбутні	судові	позови.	

29. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У	ході	своєї	звичайної	діяльності	Товариство	купує	виробничі	запаси	і	товари,	продає	продукцію	та	
здійснює	інші	операції	з	пов’язаними	сторонами.	Операції	з	пов'язаними	сторонами	здійснювалися	
на	умовах,	зазначених	у	відповідних	угодах.		

Операції	з	пов'язаними	сторонами	у	2020	році	представлені	таким	чином: 

		

Материн‐	
ська	

компанія	

Компанії	
під	

спільним	
контролем

Разом	
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Доходи	  
Реалізація	продукції,	товарів,	послуг	 0	 776	519 776	519
Інші	доходи	 0	 893 893
Разом	 0	 777	412 777	412
Придбання	та	витрати	  

Придбання	виробничих	запасів,	товарів	та	інших	
активів		 0	 104	936 104	936

Витрати	на	послуги	 38	318	 3	510 41	828
Витрати	на	виплату	роялті	 2	083	 0 2	083
Витрати	на	виплату	процентів	 583	 0 583
Разом	 40	984	 108	446 149	430
	
Операції	з	пов'язаними	сторонами	у	2019	році	представлені	таким	чином	(перераховано): 

		

Материн‐	
ська	

компанія	

Компанії	
під	

спільним	
контролем

Разом	

Доходи	  
Реалізація	продукції,	товарів,	послуг	 0	 567	795 567	795
Інші	доходи	 0	 1	758 1	758
Разом	 0	 569	553 569	553
	
Придбання	та	витрати	

	   

Придбання	виробничих	запасів,	товарів	та	інших	
активів		 0	 82	067 82	067

Витрати	на	послуги	 29	531	 443 29	974
Витрати	на	виплату	роялті	 1	683	 0 1	683
Витрати	на	виплату	процентів	 719	 0 719
Разом	 31	933	 82	510 114	443
	
	
Залишки	по	розрахунках	з	пов'язаними	сторонами	станом	на	31	грудня	2020	р.	представлені	
таким	чином: 

		

Материн‐	
ська	

компанія	

Компанії	
під	

спільним	
контролем

Разом	

Активи	  
Торгова	дебіторська	заборгованість	 0	 205	800 205	800
Інша	дебіторська	заборгованість	 382	 0 382
Разом	 382	 205	800 206	182
Зобов'язання	  

Торгова	кредиторська	заборгованість	 29	802	 13	621 43	423
Процентні	позики	 0	 0 0
Аванси	отримані	 0	 0 0
Поточні	забезпечення	 0	 31 31
Інша	кредиторська	заборгованість	 0	 278 278
Разом	 29	802	 13	930 43	732
	
Залишки	по	розрахунках	з	пов'язаними	сторонами	станом	на	31	грудня	2019	р.	представлені	
таким	чином	(перераховано): 



ТОВ «Шредер» 
Примітки до фінансової  звітності – 31 грудня 2020 року 

46 
 

		

Материн‐	
ська	

компанія	

Компанії	
під	

спільним	
контролем

Разом	

Активи	  
Торгова	дебіторська	заборгованість	 0	 171	104 171	104
Інша	дебіторська	заборгованість	 0	 0 0
Разом	 0	 171	104 171	104
Зобов'язання	  

Торгова	кредиторська	заборгованість	 59	158	 13	443 72	601
Процентні	позики	 66	055	 0 66	055
Аванси	отримані	 0	 2 2
Поточні	забезпечення	 103	 87 190
Інша	кредиторська	заборгованість	 1	088	 211 1	299
Разом	 126	404	 13	743 140	147
	

Умови	операцій	з	пов’язаними	сторонами	

Залишки	з	пов’язаними	сторонами	на	кінець	року	є	незабезпеченими	та	погашаються	грошовими	
коштами.	Непогашені	 залишки	 з	 пов'язаними	 сторонами	 є	 безпроцентними,	 за	 винятком	позик	
материнської	компанії.	

Позики	від	материнської	компанії	передбачають	сплату	процентів	в	розмірі	1%	річних.		

Материнська	 компанія	 надала	 фінансову	 гарантію	 в	 сумі	 1200	 тисяч	 євро	 щодо	 кредитів,	 які	
надаються	Товариству	АТ	«УкрСиббанк»	згідно	з	генеральним	договором	про	кредитування.	

На	 виконання	 умов	 кредитування	 до	 генерального	 договору	 материнська	 компанія	 надала	 АТ	
«УкрСиббанк»	комфортний	лист	на	суму	500	тисяч	євро.			

За	роки,	що	закінчилися	31	грудня	2020	року	та	31	грудня	2019	року,	Товариством	не	відображалось	
зменшення	корисності	дебіторської	заборгованості	стосовно	сум	заборгованості		пов’язаних	сторін.	

У	2020	році	списано	кредиторську	заборгованість	перед	пов’язаними	сторонами	в	сумі	19	тисяч	
гривень	 (2019	 р.:	 дебіторську	 заборгованість	 пов’язаних	 сторін	 в	 сумі	 138	 тисяч	 гривень	 та	
кредиторську	заборгованість	перед	пов’язаними	сторонами	в	сумі	55	тисяч	гривень).			

Послуги,	надані	материнською	компанією,	включають	послуги	програмного	забезпечення	Групи	в	
сумі	12	759	тисяч	гривень		(2019	р.:	11	531	тисяч	гривень),	маркетингові,	юридичні,	з	управління	
персоналом	та	інші	групові	послуги	в	сумі	25	559	тисяч	гривень	(2019	р.:	18	000	тисяч	гривень).			

		

Винагорода	ключовому	управлінському	персоналу		

Винагорода	ключовому	управлінському	персоналу	представлена	короткостроковими	виплатами,	
що	включають	заробітну	плату,	матеріальну	допомогу	та	премії	у	грошовій	формі	на	суму	5	251	
тисяч	гривень	за	рік,	що	закінчився	31	грудня	2020	р.	(31	грудня	2019	р.:		8	922	тисяч	гривень).	

Ключовий	управлінський	персонал	включає	генерального	директора	та	дирекцію	–	це	особи,	які	
мають	повноваження	та	є	відповідальними	за	планування,	керівництво	і	контроль	за	діяльністю	
Товариства.	

В	результаті	реорганізації	структури	управління,	яка	відбулась	в	2019	році,	функції	генерального	
директора	виконує	один	із	директорів,	що	призначаються	материнською	компанією.	
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В	2020	році	виплати	при	звільненні	ключовому	управлінському	персоналу	складали	1	068	тисяч	
гривень	(у	2019	році	–	2	033	тисячі	гривень).	

30. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

Оцінена	 справедлива	 вартість	 фінансових	 активів	 та	 фінансових	 зобов’язань	 визначається	 за	
допомогою	методології	дисконтованих	грошових	потоків	та	інших	відповідних	методологій	оцінки	
на	 кінець	 року	 і	 не	 відображає	 справедливу	 вартість	 цих	 інструментів	 на	 дату	 підготовки	 цієї	
фінансової	звітності.	Оцінка	справедливої	вартості	ґрунтується	на	судженнях	щодо	очікуваних	у	
майбутньому	 грошових	 потоків,	 поточних	 економічних	 умов,	 характеристик	 ризику	 різних	
фінансових	інструментів	та	інших	факторів.	

Станом	 на	 31	 грудня	 2020	 року	 та	 31	 грудня	 2019	 року	 керівництво	 оцінило,	 що	 справедлива	
вартість	 грошових	 коштів	 та	 короткострокових	 депозитів,	 торгової	 та	 іншої	 дебіторської	
заборгованості,	 торгової	 та	 іншої	 кредиторської	 заборгованості	 приблизно	 дорівнювала	 їхній	
справедливій	вартості	у	зв’язку	з	короткими	термінами	погашення	цих	інструментів.	

31. ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

Кредитний	ризик	

Кредитний	ризик	являє	собою	ризик	фінансового	збитку	для	Товариства	в	результаті	невиконання	
контрагентом	 за	 фінансовим	 інструментом	 своїх	 зобов’язань	 за	 договором.	 Кредитний	 ризик	
виникає	у	зв’язку	з	фінансовими	активами.	

Фінансові	 інструменти,	 які	 потенційно	 можуть	 призвести	 до	 істотної	 концентрації	 кредитного	
ризику	 Товариства,	 складаються	 в	 основному	 із	 коштів	 у	 банку,	 короткострокових	 депозитів,	 а	
також	торгової	та	іншої	дебіторської	заборгованості.		

Максимальний	кредитний	ризик	для	Товариства	станом	на	31	грудня	складався	з	наступного: 

		 2020	р. 2019	р.
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	(крім	грошових	коштів	у	касі)	 9	407 15	443
Торгова	дебіторська	заборгованість	 218	388 179	382
Інша	дебіторська	заборгованість	 5	996 2	492

Разом	 233	791 197	317
	

Грошові	 кошти	 Товариства	 знаходяться	 на	 рахунках	 в	 банках,	 які	 мають	 надійну	 репутацію.	
Товариство	оцінювало	зменшення	корисності	грошових	коштів	з	урахуванням	рейтингу	банків,	у	
яких	 вони	 розміщені.	 Товариство	 не	 відобразило	 в	 обліку	 резерву	 під	 збитки	 від	 зменшення	
корисності	на	31	грудня	2020	р.	та	31	грудня	2019	р.	Товариство	вважає,	що	наявні	у	нього	грошові	
кошти	та	їх	еквіваленти	мають	низький	кредитний	ризик.	

Рівень	кредитного	ризику	стосовно	торгової	дебіторської	заборгованості	на	31	грудня	по	
географічних	регіонах	представлений	таким	чином: 

		 2020	р. 2019	р.
Вітчизняний	ринок	 											12	352 7	977
Ринок	за	межами	України	 									206	036 171	405

Разом	 								218	388 179	382
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Дебіторська	 заборгованість	 представлена	 за	 вирахуванням	 резервів.	 Товариство	 не	 вимагає	
застави	для	торгової	дебіторської	заборгованості.	Станом	на	31	грудня	2020	року	частина	торгової	
дебіторської	заборгованості	представлена	заборгованістю	Групи	у	розмірі	94%	(у	2019	році	‐	95%).	

У	наступній	таблиці	представлена	інформація	про	рівень	кредитного	ризику	та	очікувані	
кредитні	збитки	(резерв	під	зменшення	корисності)	від	торгової	дебіторської	заборгованості,	
що	входить	до	складу	портфеля	дебіторської	заборгованості,	яка	оцінюється	у	сукупності: 

		

Відсоток	
очікуваних
кредитних
збитків	

Валова	
балансова
вартість	

Резерв	
під	збитки
(при‐	

мітка	10)	

Кредитно‐
знецінена
заборго‐	
ваність	

На	31	грудня	2020	р.	  
Поточна	(не	прострочена)	 0%	 9	689	 0 Ні	
Прострочена	на	1	‐	6	місяців	 0%	 2	480	 0 Ні	
Прострочена	на	6	‐	12	місяців	 50%	 366	 (183) Так	
Прострочена	понад	12	місяців	 100%	 0	 0 Так	
Разом	 1.5%	 12	535	 (183) 	

 
На	31	грудня	2019	р.	  
Поточна	(не	прострочена)	 0%	 4	509	 0 Ні	
Прострочена	на	1	‐	6	місяців	 0%	 2	991	 0 Ні	
Прострочена	на	6	‐	12	місяців	 50%	 954	 (477) Так	
Прострочена	понад	12	місяців	 100%	 7	 (7) Так	
Разом	 5.7%	 8	461	 (484) 	
	

Інформація	 про	 зміни	резерву	на	покриття	 збитків	 від	 зменшення	 корисності	 торгової	 та	 іншої	
дебіторської	заборгованості	протягом	років,	що	закінчилися	31	грудня	2019	р.	та	31	грудня	2018	р.,	
подається	у	примітці	10.	

Ринковий	ризик	

Ринковий	 ризик	 полягає	 у	 тому,	 що	 зміни	 ринкових	 курсів,	 таких	 як	 валютні	 курси,	 процентні	
ставки	і	курси	цінних	паперів,	будуть	впливати	на	доходи	або	на	вартість	фінансових	інструментів	
Товариства.	Метою	управління	ринковим	ризиком	є	управління	і	контроль	рівня	ринкового	ризику	
в	межах	прийнятних	параметрів	при	оптимізації	доходності.	

	

Валютний	ризик	

У	 Товариства	 виникає	 валютний	 ризик	 у	 зв’язку	 з	 продажами,	 закупками,	 залишками	 коштів	 у	
банках,	 кредитами	 та	 позиками,	 деномінованими	 в	 іноземних	 валютах.	 Валютами,	 в	 яких,	
деноміновані	ці	операції,	є	долар	США,	євро	та	англійський	фунт	стерлінгів.	

Рівень	валютного	ризику	представлений	таким	чином:	

Станом	на	31	грудня	2020	р.	

		 Євро	
Долар	
США	

Торгова	дебіторська	заборгованість	 205	997 38
Інша	дебіторська	заборгованість	 1	275 0
Грошові	кошти	 6	525 243
Процентні	кредити	 (7	955) 0
Торгова		кредиторська	заборгованість	 (75	010) (20	962)
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Забезпечення	 (31) 0
Інші	поточні	зобов'язання	 (443) 0
Чиста	сума	 130	358 (20	681)

	  
Станом	на	31	грудня	2019	р.	

	

		 Євро	
Долар	
США	

Торгова	дебіторська	заборгованість	 170	668 737
Інша	дебіторська	заборгованість	 0 592
Грошові	кошти	 6	794 471
Процентні	кредити	 (16	593) 0
Торгова	кредиторська	заборгованість	 (90	344) (13	313)
Забезпечення	 (362) 0
Інші	поточні	зобов'язання	 (68	516) 0
Чиста	сума	 1	647 (11	513)
	

Станом	на	31	грудня	2020	року	торгова	кредитоська	заборгованість,	номінована	в	інших	валютах	
складає	15	тис.грн.		

Процентний	ризик	

Доходи	та	грошові	надходження	від	операційної	діяльності	Товариства	переважно	не	залежать	від	
змін	ринкових	процентних	ставок.		

Зміни	процентних	ставок	впливають,	головним	чином,	на	кредити	та	майбутні	грошові	потоки.		

Генеральний	договір	про	кредитування,	за	яким	Товариство	залучає	позикові	кошти,	передбачає	
змінювану	 або	 фіксовану	 процентну	 ставку.	 Процентна	 ставка	 визначається	 умовами	
кредитування,	згідно	з	якими	фіксована	процентна	ставка	встановлюється	для	кожного	окремого	
траншу.		

Інформація	про	процентні	 ставки	по	банківських	кредитах	 станом	на	31	 грудня	представлена	в	
примітці	11.	

У	випадку	значного	зростання	процентних	ставок	Товариство	має	можливість	залучити	позикові	
кошти	материнської	компанії	для	зменшення	процентного	ризику	до	прийнятного	рівня.		

32. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Основна	 мета	 політики	 Товариства	 з	 управління	 ризиком	 достатності	 капіталу	 полягає	 у	
забезпеченні	 дотримання	 відповідних	 коефіцієнтів	 достатності	 капіталу	 з	 метою	 підтримання	
безперервності	 діяльності	 Товариства.	 Управлінський	 персонал	 оцінює	 ефективність	 діяльності	
Товариства	та	встановлює	ключові	показники	ефективності.		

Товариство	управляє	своєю	структурою	капіталу	та	коригує	її	з	урахуванням	змін	в	економічних	
умовах.	Завданням	Товариства	при	управлінні	капіталом	є	забезпечення	здатності	продовжувати	
функціонувати	на	безперервній	основі	з	метою	одержання	прибутку	для	власників,	а	також	для	
забезпечення	 фінансування	 своїх	 операційних	 витрат,	 капіталовкладень	 та	 стратегії	 розвитку.	
Протягом	2020	року	змін	у	цілях,	політиці	та	процесах	не	відбулося.		

Керівництво	продовжує	оцінювати	оптимальну	структуру	капіталу.	

Товариство	 вважає	 позики,	 торгову	 кредиторську	 заборгованість	 та	 капітал	 першочерговими	
джерелами		ресурсів	капіталу:	
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31	грудня	

2020	р.	
31	грудня	

2019	р.
Процентні	кредити	та	позики	(примітка	15,	16)	 17	750		 82	648
Торгова	кредиторська	заборгованість	(примітка	16)	 123	998	 117	760
Мінус:	грошові	кошти	та	їх	еквіваленти	(примітка	11)	 (9	407)		 (15	443)
Чиста	заборгованість	 132	341	 184	965
Капітал	 403	641	 244	641
Капітал	та	чиста	заборгованість	 535	982	 429	606

	

Керівництво	постійно	контролює	структуру	капіталу	Товариства	й	може	коригувати	свою	політику	
та	цілі	управління	капіталом	з	урахуванням	змін	в	операційному	середовищі,	тенденціях	ринку	або	
стратегії	розвитку.		

33. Події	після	звітної	дати	

З	кінця	звітного	періоду	до	дати	затвердження	цієї	фінансової	звітності	не	відбувались	події,	які	
вимагають	розкриття	згідно	з	МСБО	10	«Події	після	звітного	періоду»	

	

Підписано	 та	 затверджено	 до	 випуску	 від	 імені	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
«Шредер»	15	лютого	2021	року:	

	

Генеральний	директор		 	 	 	 	 	 Монастирський	Василь	Богданович	

	

	

Головний	бухгалтер	 	 	 	 	 	 	 Дольна	Оксана	Маріянівна	
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