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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової звітності  

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 

за  2020 рік 
 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Учасникам та керівництву ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 

 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка  

 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» (далі по тексту ТОВ «ВО «МОЛІС» або 

Товариство), у складі: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2020 р.; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт  про сукупний дохід) за 2020 р.; 

- Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік; 

- Звіт  про власний капітал за 2020 рік; 

- Примітки до річної фінансової звітності за  рік, що закінчився 31.12.2020 року, 

включаючи виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно в усіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року, його фінансові 

результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку – П(С)БО та відповідає вимогам 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 

№ 996-XIV щодо складання фінансової звітності.     

 

Основа для думки  

 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 

Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів 

етики для бухгалтерів (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до 

нашого аудиту фінансової звітності, а також ми виконали інші обов’язки з етики відповідно 

до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  
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                               Суттєва невизначеність щодо безперервної діяльності 

 
 Ми звертаємо увагу на інформацію, викладену у Примітці 11  до цієї  фінансової 

звітності, яка зазначає, що у січні 2020 року у зв’язку зі спалахом епідемії нової хвороби 

COVID-19 Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила надзвичайну 

ситуацію міжнародного значення. З метою боротьби з поширенням інфекції, яка охопила 

більшість країн світу, національні уряди запровадили ряд жорстких обмежувальних 

заходів. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної 

підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що 

не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих 

наслідків, вплив на оцінку знецінення матеріальних необоротних та оборотних  активів, 

оцінку фінансових інструментів, а також їх вплив на фінансовий стан та результати 

діяльності ТОВ «ВО «МОЛІС» в майбутніх періодах. Все наведене вказує на наявність 

суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви в здатності ТОВ «ВО 

«МОЛІС»  продовжувати безперервно діяльність.  

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. 

 

 

Інформація щодо звіту про управління 

 

Управлінський персонал компанії несе відповідальність за підготовку Іншої 

інформації відповідно до законодавства. Управлінський персонал та ті, кого наділено 

найвищими повноваженнями, зобов'язані забезпечити, щоб Звіт про управління відповідав 

вимогам, передбаченим Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні» від 

16.07.1999 № 996. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 

не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи 

існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що 

містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до 

дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 

інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 

            Інформація у Звіті про управління, який складений  відповідно до законодавства, з 

фінансовою звітністю за звітний період узгоджена.  Суттєві викривлення у звіті про 

управління відсутні. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до П(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При 

складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  
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Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у  

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю;  

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 

основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 

щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Під час аудиту ми використовували рівень суттєвості викривлень фінансової звітності 

у сумі 2381 тис. грн. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 

стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 

нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 

 

 



 4 

Звіт  щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів  
 

Основні відомості про емітента: 

 

Повне найменування: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

«МОЛІС» 

Код ЄДРПОУ 32835306    

Місцезнаходження 69001, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд.31 

Дата державної реєстрації Розпорядженням 1-го заступника голови Василівської 

районної державної адміністрації  №34 від 23.01.2004 р., 

реєстраційний № 02140857Ю0010357 в державному 

реєстрі суб`єктів підприємницької діяльності.  

Види діяльності, коди КВЕД 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру (основний); 

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, 

текстильною сировиною та напівфабрикатами; 

46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, 

яйцями, харчовими оліями та жирами; 

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами 

харчування в спеціалізованих магазинах; 

 96.01 - Прання та хімічне чищення текстильних і 

хутряних виробів. 
 

Дата внесення змін до установчих 

документів 

Останні зміни:  

– протокол № 21/02/2020 від 21.02.2020 р. 

Статут в новій редакції зареєстровано  
25.02.2020р., реєстраційний номер справи: 1 103 002654 62,  

код 204354918038 

– протокол № 23/12/2020 від 23.12.2020 р. 

Статут в новій редакції зареєстровано  
23.12.2020р., реєстраційний номер справи: 1103 002654 62,  

код 30264079 1454 

Ліцензія на здійснення діяльності Ліцензія на придбання, зберігання, знищення, 

використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) 

«Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів» від 18.02.2016 р. (строк до 18.02.2021 р.), 

видана Державною службою України з контролю за 

наркотиками. 

Середня кількість працівників 

станом на 31.12.2020 р. 

498 осіб 

Керівник   Лебідь Микола Сергійович 

Головний бухгалтер  Скороход Світлана Павлівна 
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Опис аудиторської перевірки 

 

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону 

України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», інших законодавчих 

актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-

2017 років в якості національних. Аудиторський звіт складено у відповідності до вимог 

Законодавства України: Законів України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 

Міжнародних стандартів аудиту, Положення про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств та їх обігу, затверджених рішенням НКЦПФР від 21.06.2018р. №425, Вимог до 

аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів 

цінних  паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів 

спільного інвестування), затверджених рішенням НКЦПФР від 08.10.2013р. №2187. 

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та 

інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування 

принципів обліку Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, прийнятій обліковій 

політиці. 

Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності ТОВ «ВО «МОЛІС» 

достовірно відображають фінансовий стан товариства і відповідають встановленим 

нормативам бухгалтерського обліку, які визначаються Національними стандартами 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятою обліковою політикою  

товариства.  

            Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню 

до всіх періодів, які надані в звітності.  

Облікова політика, в основному, забезпечує можливість надання користувачам 

фінансової звітності правдивої та неупередженої інформації про фінансовий та майновий 

стан товариства, доходи, витрати та його фінансові результати.  

У відповідності з нормативною базою отримано достатню кількість свідоцтв про 

відсутність значних відхилень між даними звітності Товариства та вимог ПСБО щодо її 

складання та розкриття, що необхідні для формування думки незалежного аудитора. 

Звітність Товариства не містить суттєвих помилок та дає можливість зробити на її підставі 

висновок про її реальний фінансовий стан. 

 

Розкриття інформації за видами активів 

 

На нашу думку, у фінансовій звітності ТОВ «ВО «МОЛІС» достовірно і у повній мірі 

розкрита інформація за видами активів.  

Надана інформація по необоротним та оборотним активам в усіх суттєвих аспектах в 

цілому розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема П(С)БО. 

Вартість активів товариства, що відображена у фінансових звітах станом на 

31.12.2020  року складає 182 072 тис. грн. 

 

Розкриття інформації про необоротні активи 

 

ТОВ «ВО «МОЛІС» станом на 31.12.2020 року має власних основних засобів на суму 

158652 тис. грн. за первісною вартістю, знос – 98034 тис. грн., залишковою вартістю 60618 

тис. грн. Придбані основні засоби зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю 

згідно П(С)БО 7 «Основні засоби». 

По основним засобам застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, 

що передбачено обліковою політикою підприємства. Зміни у складі та вартості необоротних 

активів відображаються з урахуванням вимог П(С)БО 7 «Основні засоби».  
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Нарахування зносу по малоцінним необоротним активам здійснювалось методом 

«100%», що передбачено обліковою політикою товариства. 

Нематеріальні активи в товаристві станом на 31.12.2020 року складають за первісною 

вартістю 428 тис. грн., за залишковою вартістю – 141 тис. грн. (в складі - програмне 

забезпечення, товарний знак та інше). Нарахування амортизації по нематеріальним активам 

здійснювалось  прямолінійним методом,  що передбачено обліковою політикою Товариства. 

Станом на 31.12.2020 року загальна сума накопиченої амортизації  нематеріальних активів 

складає 287 тис. грн. Зміни у складі та вартості нематеріальних активів відображаються з 

урахуванням вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Станом на 31.12.2020 року в балансі товариства враховуються капітальні інвестиції  на 

суму 1328 тис. грн., у тому числі: 

- придбання та виготовлення  основних засобів  – 1203 тис. грн.; 

- придбання та виготовлення інших необоротних матеріальних активів – 125 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 року в балансі товариства враховуються відстрочені податкові 

активи на суму 5880 тис. грн. – сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в 

наступних періодах та визначена відповідно до П(С)БО 17 «Податок на прибуток». 

 

Розкриття інформації про оборотні активи 

 

Згідно наказу про облікову політику ТОВ «ВО «МОЛІС» придбані запаси 

зараховуються на баланс за первісною оцінкою та передаються у виробництво за методом  

ФІФО, у відповідності з П(С)БО 9 «Запаси». Продаж запасів також здійснюється за методом 

ФІФО.  

Вартість запасів станом на 31 грудня 2020 р. становить 83064 тис. грн., у т.ч. 

виробничих запасів – 33845 тис. грн., витрат на незавершене виробництво  – 41134 тис. грн., 

готової продукції – 8085 тис. грн.   

 

Поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020 р. по чистій реалізаційній 

вартості становить 27521 тис. грн., у тому числі: 

   17843 тис. грн. –  заборгованість за товари (роботи, послуги); 

     8077 тис. грн. –  за розрахунками з бюджетом; 

     1040 тис. грн. –  заборгованість за виданими авансами; 

       561 тис. грн. –  інша поточна дебіторська заборгованість.   

Обліковою політикою товариства передбачено створення резерву сумнівних боргів 

методом аналізу платоспроможності окремих дебіторів, але станом на 01.01.2020р. резерв 

сумнівних боргів не нараховувався в зв’язку з відсутністю сумнівної заборгованості, що  

відповідає критеріям фінансового активу.  

Облік дебіторської заборгованості відповідає вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська 

заборгованість». 

Залишок грошових коштів товариства в національній валюті станом на 31.12.2020 року 

становив 2 690 тис. грн., у тому числі: готівка – 90 тис. грн., на рахунках в банках – 2600 тис. 

грн. 

Витрати майбутніх періодів (передоплата за періодичні видання, послуги 

інформатизації, страхування) станом на 31.12.2020 року  складають  143 тис. грн.  

Станом на 31.12.2020 року в товаристві враховуються інші оборотні активи в сумі 687 

тис. грн. (податкові зобов’язання з ПДВ за отриманими авансами – 553 тис. грн.; по 

відвантаженій готовій  продукції за агентськими договорами – 134 тис. грн.).  

 

Розкриття інформації  про зобов’язання та забезпечення 

 

Станом на 31.12.2020 року  довгострокові  зобов’язання товариства відсутні.  

На початок звітного року в балансі Товариства обліковувались довгострокові     

зобов’язання на загальну суму 65 700 тис. грн. за такими випусками облігацій:  
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1) Облігації процентні іменні (серія Н) – 60 000 тис. грн., в показниках фінансової 

звітності відображені як сальдо кредитове по субрахунку 521 «Зобов’язання по облігаціям» 

на суму 60 000 тис. грн. Загальна вартість випуску серії Н становила 60 000 тис. грн. Форма 

існування - без документарна. Кiлькiсть цінних паперів у випуску – 60 000 штук, номінальна 

вартість одного цінного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартість становила 60 000 

000 грн. Строк погашення облігацій серії Н до 08.05.2021р. Фактів лістингу/делістингу цінних 

паперів емітента на фондових біржах не було. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій № 63/2/2014 від 16.06.2014 р. видане 

Національною  комісією  з цінних паперів та фондового ринку. 

Випуск погашений наступним чином: 

- 24.02.2020р. згідно договору куплі - продажу № 10-02-20 ЦП(Н) від 10.02.2020р. ТОВ 

«ВО «МОЛІС» здійснив викуп у ТОВ «Артіка-Інвест» 60000 шт. облігацій на суму 60 000 000 

грн. 

- 25.09.2020р. згідно розпорядження №42-ДР-С-О від 25.09.2020р. Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку постановила скасувати реєстрацію випуску облігацій серії 

«Н» ТОВ «ВО «МОЛІС». 

 

2) Облігації процентні іменні (серія І) – 5 700 тис. грн. в показниках фінансової звітності 

відображені як згорнуте сальдо, у зв’язку  з тим, що загальна вартість випуску серії І 

становить 65 000 тис. грн., з яких виключено облігації на суму 59 300 тис. грн. викуплені у 

2019 році. Форма існування - без документарна. Кiлькiсть цінних паперів у випуску – 65 000 

штук, номінальна вартість одного цінного паперу - 1000 грн., загальна номінальна вартість 

становила 65 000 000 грн. Строк погашення облігацій серії І до 20.05.2023р. Фактів 

лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій №56/2/2016 від 28.04.2016 р. видане 

Національною  комісією  з цінних паперів та фондового ринку.  

Випуск погашений наступним чином: 

- 24.02.2020р. згідно договору куплі-продажу № 19-02-20 ЦП(І) від 19.02.2020р. ТОВ 

«ВО «МОЛІС» здійснює викуп у ТОВ «Артіка-Інвест» 5700 шт. облігацій на суму 5 700 000 

грн. 

- 25.09.2020р. згідно розпорядження №43-ДР-С-О від 25.09.2020р. Національна комісія з 

цінних паперів та фондового ринку постановила скасувати реєстрацію випуску облігацій серії 

«І» ТОВ «ВО «МОЛІС». 

 

Поточні зобов’язання, які виникли внаслідок здійснення товариством фінансово-

господарської діяльності станом на 31.12.2020 р. складають 121 174 тис. грн., у тому числі: 

-  27 555 тис. грн. – заборгованість за короткостроковими кредитами банків; 

-  20 790 тис. грн. – заборгованість за операціями з придбання товарів, робіт (послуг); 

-       592 тис. грн. – поточні зобов’язання  перед бюджетом; 

-       620 тис. грн. – заборгованість за розрахунками зі страхування; 

-    2 006 тис. грн. – заборгованість по поточним виплатам з оплати праці працівникам; 

-       507 тис. грн. – поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 

-    2 286 тис. грн. – поточні забезпечення (резерв відпусток); 

- 66 818 тис. грн. – інші поточні зобов’язання (по нарахованим відсоткам – 389 тис. грн., 

по розрахункам с іншими кредиторами – 66 386 тис. грн., по виконавчим листам – 43 тис. 

грн.). 

На наш погляд аудиторами було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити 

висновок про достатню належність достовірності відображення та розкриття інформації щодо 

зобов’язань, згідно вимог П(С)БО № 11 «Зобов’язання». 

 

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку) 

 

Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням 
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методу нарахування всіх факторів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає 

вимогам П(С)БО 15 «Дохід».  

Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи та витрати на 

рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції «Про застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських 

операцій підприємств і організацій». 

 

Протягом 2020 року товариством був отриманий дохід у сумі 545 440 тис. грн., у тому 

числі: 

 - чистий дохід  від реалізації в сумі 542 460 тис. грн. (дохід від реалізації готової 

продукції – 541 264 тис. грн.; дохід від реалізації робіт та послуг – 1 449 тис. грн.; 

вирахування із доходу – «-« 253 тис. грн.); 

- інші операційні доходи в сумі 1 910 тис. грн. (дохід від купівлі-продажу іноземної 

валюти – 312 тис. грн.; дохід від реалізації інших оборотних активів – 247 тис. грн.; дохід від 

операційної оренди активів – 32 тис. грн.; дохід від операційної курсової різниці – 813 тис. 

грн.; відшкoдувaння раніше списаних активів – 1 тис. грн.; дохід від списання кредиторської 

заборгованості – 355 тис. грн.; інші операційні доходи – 150 тис. грн.); 

- інші фінансові доходи у сумі 39 тис. грн. (відсотки отримані на поточні та депозитні 

рахунки у банках);  

- інші доходи – 38 тис. грн. (отримання товарно-матеріальних цінностей від списання 

основних засобів); 

- дохід з податку на прибуток –  993 тис. грн. 

 

Визнання витрат в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням 

методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам 

П(С)БО 16 «Витрати». 

За 2020 рік витрати товариства склали 549 430 тис. грн., у тому числі: 

- собівартість реалізації – 511 975 тис. грн. (собівартість реалізованої готової продукції 

– 511 092 тис. грн.; собівартість реалізованих робіт, послуг – 883 тис. грн.); 

- адміністративні витрати – 15 703 тис. грн.; 

- витрати на збут – 16 764 тис. грн.; 

- інші операційні витрати – 1 094 тис. грн. (витрати на купівлю-продаж іноземної 

валюти – 77 тис. грн.; собівартість реалізованих виробничих запасів –  583 тис. грн.; витрати 

від операційної курсової різниці – 225 тис. грн., витрати від нестач та псування товарно-

матеріальних цінностей – 208 тис. грн., визнані штрафи, пені, неустойки – 1 тис. грн.); 

- фінансові витрати – 3 235 тис. грн. (відсотки по кредитам банків – 3 105 тис. грн.; 

відсотки по облігаціям – 130 тис. грн.); 

- інші витрати – 659 тис. грн. (залишкова вартість ОЗ при ліквідації – 12 тис. грн.; 

заробітна плата та нарахування на заробітну плату за відпустки передбачені колективним 

договором – 329 тис. грн.;  пільгові пенсії –  141 тис. грн., нарахування умовного ПДВ на 

продаж товарів (послуг) і необоротних активів за ціною, нижче встановленої мінімальної 

бази оподаткування - 72 тис. грн.; нарахування ПДВ при здійсненні операцій не пов’язаних з 

господарською діяльністю підприємства - 99 тис. грн.; інші витрати - 6 тис. грн.). 

Таким чином, за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2020 рік  

товариство отримало збиток у сумі 3 990 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог 

норм діючого законодавства України. 

 

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

 

Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій 

звітності станом на 31.12.2020  р., складає  60 898  тис. грн. 

Перевіркою встановлено, що фінансові звіти, в цілому, об’єктивно та достовірно 

розкривають інформацію про вартість чистих активів Товариства за 2020 рік, тобто про 
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розмір його статутного капіталу, капіталу у дооцінках, нерозподіленого прибутку. 

Чисті активи ТОВ «ВО «МОЛІС» більші за суму статутного капіталу на 39 398 (60898– 

21500) тис. грн., що відповідає вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та 

додатковою відповідальністю».  

                                                                 

Розкриття інформації про власний капітал 

 

В процесі аудиторської перевірки було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 

зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного 

капіталу згідно з НП(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». На нашу думку, 

товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2020 р. та вірно відобразило 

розмір власного капіталу у фінансовій звітності. 

Власний капітал ТОВ «ВО «МОЛІС» станом на 31.12.2020 р. складається із: 

- зареєстрованого (пайового) капіталу  – 21 500 тис. грн., 

- капіталу в дооцінках  – 22 206 тис. грн., 

- нерозподіленого прибутку  – 17 192 тис. грн.  

Статутний капітал сформований за рахунок як грошових, так і майнових внесків 

учасників Товариства згідно Закону України «Про господарські товариства»,  обліковується 

на рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 21 500 тис. грн. та відповідає установчим 

документам.  

Розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2020  року: 

Зареєстрований   –  21 500 тис. грн.; 

Сплачений           –  21 500 тис. грн. 

 

Протягом 2020 року відбувались  зміни у складі учасників Товариства. 

Так, станом на 01.01.2020 р., згідно дев’ятої редакції Статуту (протокол № 17/12/2018 

від 17.12.2018р.), частки в статутному фонді Товариства складали: 

№ 

п/

п 

Учасник товариства 

Сума внеску 

учасників згідно 

установчих 

документів 

(грн.) 

Частка учасника 

згідно 

установчих 

документів 

(%) 

Фактична сума 

внеску у 

відсотках до 

статутного 

фонду 

1 
Голдобіна Анна Сергіївна, 

громадянка України 
430 000,00 2,0 2,0 

2 ТОВ «МОЛІС» 10 535 000,00 49,0 49,0 

3 ТОВ «ГОЛДЕС» 10 535 000,00 49,0 49,0 

Всього 21 500 000,00 100,0 100,0 

 

Внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався. Зміни учасників відбулись шляхом продажу 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛІС» частки в статутному 

капіталі (10%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕДА-

ІНВЕСТ». 

 

Згідно нових редакцій Статуту (протоколи № 21/02 від 21.02.2020р. та № 23/12 від 

23.12.2020р.) частки в статутному фонді Товариства складають: 

№ 

п/

п 

Учасник товариства 

Сума внеску 

учасників згідно 

установчих 

документів 

(грн.) 

Частка учасника 

згідно 

установчих 

документів 

(%) 

Фактична сума 

внеску у 

відсотках до 

статутного 

фонду 

1 
Голдобіна Анна Сергіївна, 

громадянка України 
430 000,00 2,0 2,0 
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2 ТОВ «МОЛІС» 8 385 000,00 39,0 39,0 

3 ТОВ «ГОЛДЕС» 10 535 000,00 49,0 49,0 

4 ТОВ «ВЕДА-ІНВЕСТ» 2 150 000,00 10,0 10,0 

Всього 21 500 000,00 100,0 100,0 

 

Останні зміни внесено у зв’язку із внесенням змін до п. 5.2 Статуту Товариства, а саме:  

інша діяльність доповнена діяльністю, пов’язану з обігом (придбанням, зберіганням, 

використанням, застосуванням та знищенням) наркотичних засобів, прекурсорів і 

психотропних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 

 

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2020 року обліковується в сумі 22 206 тис. грн. на 

рахунку 411 «Дооцінка (уцінка) основних засобів». Капітал у дооцінках був утворений 

товариством у попередніх звітних періодах за рахунок проведення дооцінки основних 

засобів та за рахунок анулювання податкової різниці по основним засобам. В перевіреному 

періоді не відбувалось зменшення капіталу у дооцінках товариства у зв’язку з тим, що 

вибуття дооцінених об’єктів основних засобів протягом 2020 року не відбувалось. 

 

За наслідками фінансово-господарської діяльності станом на 31.12.2020 року 

товариство має нерозподілений прибуток у сумі 17 192 тис. грн., відображення якого в обліку 

товариства здійснено згідно «Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій». Зменшення  

нерозподіленого  прибутку на загальну суму 3 979 тис. грн. (з суми 21 171 тис. грн. до суми 

17 192 тис. грн.) відбулось за рахунок отримання  збитку за звітний рік в сумі – 3 990 тис. 

грн. та інших змін в капіталі на «–» 11 тис. грн. (виправлення помилки щодо нарахування 

амортизації  за минулі роки). 

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2020 року складає 60 898 

тис. грн. 

Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в 

Україні. 

Формування статутного капіталу 

 

ТОВ «ВО «МОЛІС» створено згідно з протоколом зборів засновників товариства № 1 

від 20.01.04 р. шляхом об`єднання їх майна. Статут товариства зареєстрований 23.01.04 р. за 

№ 02140857 Ю 0010357 Василівською районною державною адміністрацією із статутним 

фондом в розмірі 25,0 тис. грн.  

Засновниками ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» були:  

 ТОВ «Моліс» - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до статутного капіталу; 

 ВАТ «Дніпрорудненський сироробний комбінат» - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 

25 % до статутного капіталу; 

 ВАТ «Михайлівський маслозавод» - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до 

статутного капіталу; 

 ВАТ «Якимівський сирзавод» - 24 частки (6250,0 грн.), що складає 25 % до 

статутного капіталу. 

Станом на 31.12.2015 р., учасниками ТОВ «Виробниче об`єднання «Моліс» виступали: 

- «МАРШГЕЙТ С.А.»  – 39 часток (8385000,0 грн.), що складає 39,0 % до статутного 

капіталу; 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛІС» – 39 часток (8385000,0 грн.), що 

складає 39 % до статутного капіталу; 

- «КАНТОН ВОРЛДВАЙД ЛІМІТЕД»    – 22 частки (4730000,0 грн.), що складає 22 % до 

статутного капіталу. 

 

Сплата учасників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: 
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 за рахунок грошових коштів засновників Товариства  в розмірі 25 000,0 (двадцять 

п’ять тисяч) гривень, про що свідчать платіжні доручення  № 404 від 21.01.04 р. на 3125,0 

грн.;  № 405 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.;  № 406 від 21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 407 від 

21.01.04 р. на 3125,0 грн.; № 6158 від 23.03.04 р. на 3125,0 грн.; № 4632 від 31.03.04 р. на 

3125,0 грн.; № 1815 від 15.04.04 р. на 3125,0 грн.; № 104 від 16.04.04 р. на 3125,0 грн. 

(Протокол № 1 Загальних зборів засновників від 20.01.2004р.); 

 за рахунок майнових внесків учасників Товариства в розмірі 6016978,0 (шість 

мільйонів шістнадцять тисяч дев’ятсот сімдесят вісім) гривень, про що свідчать акти передачі 

майна: акт 1/1 від 30.04.04 р. на 200000,0 грн.; акт 1/2 від 01.05.04 р. на 90000,0 грн.;  акт 2/3 

від 01.05.04 р. на 1986873,0 грн.; акт 2/3 від 01.05.04 р. на 865000,0 грн.; акт 2/3 від 01.05.04 р. 

на 783019,0 грн.; акт 1/6 від 01.05.04 р. на 1465000,0 грн.; акт 2/7 від 01.05.04 р. на 627086,0 

грн. (Протокол № 8 Загальних зборів учасників від 26.06.2004 р.); 

 за рахунок майнових внесків учасників Товариства в розмірі 576890 (п’ятсот сімдесят 

шість тисяч вісімсот дев’яносто) гривень, про що свідчать акти передачі майна: акт 1/1 від 

01.07.04 р. на 315145,0 грн.; акт 1/2 від 01.07.04 р. на 261745,0 грн.  (Протокол № 5 Загальних 

зборів учасників від 30.04.2004 р.); 

 за рахунок грошових та майнових внесків учасників Товариства в розмірі 9381132 

(дев’ять мільйонів триста вісімдесят одна тисяча сто тридцять дві) гривні, про що свідчать 

платіжне доручення  № 7098 від 25.04.2005 р. на 134000,0 грн. та  акти передачі майна: акт 

1/1 від 01.01.05 р. на 8550000,0 грн.; акт 2/2 від 01.01.05 р. на 50000,0 грн.; акт 3/3 від 01.01.05 

р. на 74750,0 грн.; акт 4/4 від 01.01.05 р. на 572382,0 грн. (Протокол № 17 Загальних зборів 

учасників від 31.12.2004 р.); 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 30 Загальних зборів учасників від 

04.08.2005 р.); 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 31 Загальних зборів учасників від 

22.08.2005 р.); 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 32 Загальних зборів учасників від 

12.09.2005 р.); 

 внесено зміни стосовно перерозподілу часток учасників в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 35 Загальних зборів учасників від 

20.10.2005 р.); 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 39 Загальних зборів учасників від 

09.12.2005 р.); 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 41 Загальних зборів учасників від 

26.12.2005 р.); 

 за рахунок грошових коштів учасників Товариства  в розмірі 4 000 000,0 (чотири 

мільйони) гривень, про що свідчать платіжні доручення  № 362 від 22.06.2007 р. на 1000000,0 

грн.;  № 363 від 25.06.2007 р. на 750000,0 грн.;  № 372 від 27.06.2007 р. на 330000,0 грн.; № 

383 від 06.07.2007 р. на 152000,0 грн.; № 386 від 09.07.2007 р. на 89000,0 грн.; № 387,389 від 

10.07.2007 р. на 240000,0 грн.; № 441 від 27.07.2007 р. на 250000,0 грн.; № 463,464 від 

03.08.2007 р. на 370000,0 грн.; № 465 від 06.08.2007 р. на 186000,0 грн.; № 467 від 07.08.2007 

р. на 186000,0 грн.; № 511 від 23.08.2007 р. на 45000,0 грн.; № 114 від 29.08.2007 р. на 

272577,0 грн.; № 115 від 31.08.2007 р. на 129423,0 грн. (Протокол № 7/2007 Загальних зборів 

учасників від 11.06.2007 р.); 

 за рахунок грошових коштів учасників Товариства  в розмірі 1 500 000,0 (один 

мільйон п’ятсот тисяч) гривень, про що свідчить платіжне доручення  № 197 від 28.12.2007 р. 

на 1500000,0 грн.  (Протокол № 15/2007 Загальних зборів учасників від 14.12.2007 р.); 
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 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 01/2010 Загальних зборів учасників від 

03.02.2010 р.); 

 внесено зміни стосовно зміни видів діяльності, розмір статутного капіталу не 

змінювався  (Протокол № 10/2010 Загальних зборів учасників від 18.10.2010 р.). 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 25/06/2013 Зборів учасників від 25.06.2013 

р.); Зміни учасників відбулись шляхом продажу Приватною компанією з обмеженою 

відповідальністю «АРТІКА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД»   частки в статутному капіталі (61%) іншим 

юридичним особам (Компанії МАРШГЕЙТ С.А. та Компанії КАНТОН ВОРЛДВАЙД 

ЛІМІТЕД).  

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 06/10/2014 Зборів учасників від 06.10.2014 

р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛМАРКЕТ ЛТД» частки в статутному капіталі (15%) на користь 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛІС»; 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 02/02/2016 Зборів учасників від 02.02.2016 

р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією «МАРШГЕЙТ С.А.» частки в 

статутному капіталі (39%) на користь Голдобіної Анна Сергіївни; 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 29/10/2018 Зборів учасників від 29.10.2018 

р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу Компанією «КАНТОН ВОРЛДВАЙД 

ЛІМІТЕД» частки в статутному капіталі (22%) на користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Голдес»; 

 внесено зміни стосовно часток учасників в статутному капіталі, розмір статутного 

капіталу не змінювався  (Протокол № 17/12/2018 Зборів учасників від 17/12/2018 р.). Частки в 

статутному фонді Товариства склали: Голдобіна Анна Сергіївна - 2,0%; ТОВ «МОЛІС» - 

49,0% і ТОВ «ГОЛДЕС» - 49,0%. 

 внесено зміни стосовно складу учасників та їх частки в статутному капіталі, розмір 

статутного капіталу не змінювався  (Протокол № 10/02 Загальних зборів учасників від 

10.02.2020р.). Зміни учасників відбулись шляхом продажу ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОЛІС» частки в статутному капіталі (10%) на 

користь ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕДА-ІНВЕСТ». 

  внесено зміни стосовно нової редакції статуту Товариства. Склад учасників, їх частки 

в статутному капіталі, розмір статутного капіталу не змінювались (Протокол № 23/12 

Загальних зборів учасників від 23.12.2020р.).  

Згідно нової редакції Статуту (протокол № 23/12 від 23.12.2020р.) частки в статутному 

фонді Товариства станом на дату аудиторського звіту 07.04.2021 р. складають: 

№ 

п/п 
Учасник товариства 

Сума внеску учасників 

згідно установчих 

документів 

(грн.) 

Частка учасника 

згідно установчих 

документів 

(%) 

Фактична сума 

внеску у 

відсотках до 

статутного фонду 

1 
Голдобіна Анна Сергіївна, 

громадянка України 
430 000,00 2,0 2,0 

2 ТОВ «МОЛІС» 8 385 000,00 39,0 39,0 

3 ТОВ «ГОЛДЕС» 10 535 000,00 49,0 49,0 

4 ТОВ «ВЕДА-ІНВЕСТ» 2 150 000,00 10,0 10,0 

Всього 21 500 000,00 100,0 100,0 

 

Таким чином, статутний капітал ТОВ «ВО «МОЛІС» сформований згідно з Законом 

України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», обліковується на 

рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 21500000,0  грн. (двадцять один мільйон п’ятсот 
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тисяч гривень 00 коп.) відповідає установчим документам та сплачений у повному обсязі.  

 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2020  року та можуть 

вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни 

вартості його цінних паперів 

 

В ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду мали місце події, які згідно з 

частиною першою статті 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» віднесені  

до складу особливої інформації, а саме: 

1) Зміна складу посадових осіб емітента  

- Згідно з рішенням Загальних зборів учасників, протокол  № 22/12/2019 від 22.12.2019 

року продовжено строк дії контракту (б/н від 28.03.2009р.) с Генеральним директором 

Товариства - Лебідь Миколою Сергійовичем до 22.12.2020 року.  

- Згідно з рішенням Загальних зборів учасників, протокол №  22/12/2020 від 22.12.2020 

року продовжено строк дії контракту (б/н від 28.03.2009р.) с Генеральним директором 

Товариства - Лебідь Миколою Сергійовичем до 22.12.2021 року (володіє 0% статутного 

капіталу; на посаді перебував 12 років та 3 місяці). 

 

2) Прийняття рішення щодо вчинення значних правочинів  

Згідно п.7 нових редакцій Статуту ТОВ «ВО «МОЛІС» до компетенції Загальних 

зборів Учасників Товариства між іншим віднесено:  

7.13.19. затвердження, за поданням виконавчого органу, рішень про здійснення 

Товариством капіталовкладень та інвестицій, якщо їх загальна вартість в межах 

календарного року перевищує розмір 1 000 000,00 грн.; 

7.13.20. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання кредитних 

договорів (окрім договорів, укладених на строк до одного року та на суму, що не перевищує 

3 000 000,00 грн.), договорів займу чи зворотної фінансової допомоги (окрім договорів на 

строк до одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.), застави (окрім застави 

товарів в обороті та/або прав вимоги на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., якою 

забезпечується виконання короткострокового кредитного договору, укладеного на строк до 

одного року та на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.) та поруки (окрім договорів на 

суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн.), угод про придбання та відчуження цінних паперів, 

корпоративних прав, деривативів на суму, що перевищує 2 000 000,00 грн., а також умов 

угод про придбання та відчуження, оренду та інших договорів, предметом яких є основні 

засоби вартістю понад 2 000 000,00 грн.; 

7.13.21. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів 

(контрактів), угод загальна вартість яких перевищує 2 000 000,00 грн.; 

7.13.22. розгляд, погодження та затвердження умов укладання та виконання договорів 

(контрактів), угод укладених з одним і тим же контрагентом протягом одного календарного 

місяця на суму, яка сумарно перевищує 2 000 000,00 грн. 

 

Стан корпоративного управління, у тому числі  внутрішнього аудиту відповідно до 

Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 

 

Формування складу органів управління та контролю фінансової діяльності ТОВ «ВО 

«МОЛІС» відбувалось згідно ст.7 Статуту.  

Для належного функціонування у Товаристві створено наступні органи: Загальні збори 

Учасників, як вищий орган Товариства та Дирекція, як виконавчий орган. 

Рішення Загальних зборів Учасників приймаються відкритим голосуванням.  

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю Товариства згідно з рішенням 

Загальних зборів Учасників, а також в інших випадках, встановлених Статутом Товариства, 

може призначатися аудиторська перевірка. 
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На вимогу Учасника чи Учасників Товариства, яким сукупно належить 10 і більше 

відсотків Статутного капіталу Товариства, проводиться аудиторська перевірка фінансової 

звітності Товариства із залученням аудитора (аудиторської фірми), не пов’язаного (не 

пов'язаної) майновими інтересами з Товариством, посадовими особами Товариства чи з його 

Учасниками.  

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у 

тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про товариства з 

обмеженою та додатковою відповідальністю», можна зробити висновок: 

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві 

відповідає вимогам Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою 

відповідальністю» та вимогам Статуту, 

2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому 

звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 

№2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.12.2013 р. за №2180/24712. 

 

                                 Інформація про пов’язаних осіб  
 

Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливість контролювати 

іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив на іншу сторону 

при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу кожного випадку 

відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними сторонами, увага 

приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.  

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться: 

  Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;  

  асоційовані компанії; 

  спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

  члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

  близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 

  компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві.  

Пов’язаними особами ТОВ «ВО «МОЛІС» в 2020 році були: юридичні особи – ТОВ 

«Моліс» (власник  39% статутного капіталу ТОВ «ВО «МОЛІС») і ТОВ «Голдес.» (власник 

49% статутного капіталу ТОВ «ВО «МОЛІС»), які є учасниками товариства, а також 

громадянин України Голдобін С.А., який є засновником – кінцевим бенефіціарним 

власником (контролером) ТОВ «Моліс». За 2020 рік господарські операції з ТОВ «Голдес» 

не проводились. 

 

В 2020 році здійснювались наступні операції з пов’язаними особами: 

ТОВ «Моліс» 

– придбання основних засобів на загальну суму 1296 грн., відвантажений товар 

сплачено в повному обсязі (дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня); 

– отримання в оренду частини офісного комплексу, розташованого за адресою: м. 

Запоріжжя, бульвар Шевченка,31, згідно договору № 01/01 від 01.01.2017р. Орендна плата 

складає 80 000,00 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних платежів за 2020 рік 

склала суму 960 000,00 грн., сплачено 960 000,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість 

станом на 31.12.2020р. відсутня); 

– отримання в оренду вантажного автомобіля згідно договору № 02/01-11 від 

01.11.2011р. Орендна плата складає 500 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних 

платежів за 2020 рік склала суму 6 000,00 грн., сплачено 6 000,00 грн. (поточна дебіторська 

заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня);  
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– отримання в оренду стоянки для автотранспорту, розташованої за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 8, згідно договору № 26/10-19 від 26.10.2019р. Орендна плата 

складає 10 000,00 грн. в місяць. Загальна сума нарахованих орендних платежів за 2020 рік 

склала суму 120 000,00 грн., сплачено 120 000,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість 

станом на 31.12.2020р. відсутня); 

– отримання ліцензій на використання ЗНАКів на загальну суму 7 400,00 у 2020 році. 

Сплачено 0,00 грн. (поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. склала 

7 400,00 грн.); 

– отримання поворотної фінансової допомоги на суму 7 900 тис. грн. згідно договору 

№ 03/01 від 03.01.2020р. та на суму 7 000 тис. грн. згідно договору № 14/12 від 14.12.20р.  

Під час поставки основних засобів, надання орендних послуг та ліцензій на 

використання ЗНАКів пов’язаній особі Товариство не застосувало більш пільгові умови, ніж 

ті, що застосовувались при формуванні вартості товарів та послуг іншим клієнтам 

Товариства. 

Голдобін С.А. 

– Отримання в оренду легкового автомобіля, орендна плата складає 10 000,00 грн. в 

місяць. Загальна сума сплачених орендних платежів склала 120 000,00 грн. (кредиторська 

заборгованість станом на 31.12.2020р. відсутня).  

Отримання права на використання торгової марки згідно Ліцензійного договору № 

01/01/2017 від 01.01.2017р. Платіж склав 8 400,00 грн. за 2020 рік. Кредиторська 

заборгованість по розрахунках з Голдобіним С.А. станом на 31.12.2020р. відсутня. 

Під час отримання послуг від пов’язаної особи Товариство виконувало договірні 

умови, що застосовувались при формуванні вартості послуг та які суттєво не відрізнялись від 

послуг інших клієнтів Товариства. 

 

Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на 

31.12.2020р.: 

До інших пов’язаних осіб відносяться особи провідного управлінського персоналу. 

Зазначеній особі Лебідь М.С. здійснювались тільки виплати винагород за виконання 

Контракту №б/н від 28.03.2009р. Виплати провідному управлінському персоналу за 2020 рік 

склали 157 тис. грн. (поточні виплати керівнику). Кредиторська заборгованість по 

розрахунках з провідним управлінським персоналом станом на 31.12.2020р. відсутня. 

Операції за коштами клієнтів - пов’язаними сторонами (як фізичними, так і 

юридичними особами), в звітному році здійснені на загальних підставах.  Нами перевірені 

документи  на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами (зокрема 

афілійованими особами), які можуть виходити за межі нормальної діяльності та які 

управлінський персонал міг не розкривати нам та не ідентифікувати, ми дійшли висновку 

про відсутність таких операцій, які виходять за межі нормальної діяльності протягом 2020 

року. Окрім того, нами отримані письмові свідчення управлінського персоналу про 

відсутність ознак таких операцій за період, що перевірявся. 

Усі операції з пов’язаними сторонами здійснені без шкоди для фінансового стану 

Товариства. 
 

Інформація про наявність подій після дати балансу 

 

Події, які відбуваються від дати балансу до дати затвердження фінансових звітів, за 

прийнятою концептуальною основою, відносяться до подій після дати балансу. 

Ми звертаємо увагу на події після дати балансу - це постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.02.2021 року № 104 про внесення змін до постанови КМУ від 09.12.2020р. 

№1236 згідно якої дію карантину подовжено з 19.12.2020 року до 30.04.2021 року. Також  

Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову №211 від 11.03.2020р. «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», якою були 

https://ips.ligazakon.net/document/view/kp210104?ed=2021_02_17&an=19
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запроваджені карантинні заходи. Об’явлена ВООЗ глобальна пандемія COVID-19, суттєво 

впливає на фінансовий ринок, має безліч наслідків.  

Але ми сьогодні не можемо надати аналіз унікальних обставин і ризиків, з якими 

зіткнулося Товариство, щоб правильно оцінити наслідки для фінансової звітності. Разом з 

тим ми не бачимо підстав для коригування фінансової звітності станом на 31 грудня 2020 

року. Події після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте 

можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан ТОВ «ВО  «МОЛІС» на дату підписання 

аудиторського звіту не встановлено. 

 

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво 

вплинути на діяльність юридичної особи у майбутньому та оцінку ступеня їхнього 

впливу 

 

ТОВ «ВО «МОЛІС» здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та 

нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко 

змінюватися. Подальший економічний розвиток залежить від спектру ефективних заходів, 

які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною 

впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду 

може мати вплив на реалізацію активів, а також на здатність Товариства сплачувати 

заборгованість згідно строків погашення. ТОВ «ВО «МОЛІС» знаходиться під впливом 

нестабільності, вказаної вище. Товариством враховано вплив карантинних та обмежувальних 

заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19. Керівництво Товариства продовжуватиме 

моніторинг потенційного впливу цієї ситуації та буде вживати усіх можливих кроків для 

мінімізації її наслідків. 

  Аудитори отримали достатню інформацію та докази того, що у  ТОВ «ВО «МОЛІС» 

за даними балансу відсутні  активи, які б знаходилися на тимчасово окупованих територіях 

України. З метою контролю сум прострочених зобов’язань проводиться моніторинг 

своєчасного погашення заборгованості, формуються  резерви на покриття збитків від 

зменшення корисності заборгованості. 

 

Розкриття іншої інформації 

 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих 

невідповідностей між фінансовою звітністю ТОВ «ВО «МОЛІС», що підлягала аудиту, та 

іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР 

разом з фінансовою звітністю. 

Результат аудиту свідчить, що за 2020 рік Товариством здійснювались наступні значні 

правочини: 

 

1. За кредитними договорами з АТ «Мотор-Банк» № 19/К/26/19 від 08.05.2019р. на 

суму 50 000 000,00 грн. та № 19/К/18/20 від 07.05.2020р. на суму 30 000 000,00 грн. 

2. За договорами купівлі-продажу цінних паперів: 

- придбання у ТОВ «Артіка-Інвест» іменних відсоткових облігацій серії І (емітент ЦП 

ТОВ «ВО «Моліс») за договором купівлі-продажу цінних паперів № ЦП № 19-02-20-

ЦП(I) від 19.02.2020р. на суму 5 700 000,00 грн.; 

- придбання у ТОВ «Артіка-Інвест» іменних відсоткових облігацій серії Н (емітент ЦП 

ТОВ «ВО «Моліс») за договором купівлі-продажу цінних паперів № ЦП № 10-02-20-

ЦП(H) від 10.02.2020р. на суму 60 000 000,00 грн. 

3. За договорами поворотної фінансової допомоги: 

- з ТОВ «Веда-Інвест» за договором поворотної фінансової допомоги № 02/03-20 від 

02.03.2020р. на суму 54 000 000,00 грн. та договором поворотної фінансової допомоги 

№ 06/08-20 від 06.08.2020р. на суму 7 700 000,00 грн.;  

- з ТОВ «Моліс» за договором поворотної фінансової допомоги № 03/01 від 
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03.01.2020р. на суму 7 900 000,00 грн. та договором поворотної фінансової допомоги 

№ 14/12 від 14.12.2020р. на суму 7 000 000,00 грн. 

4. За договорами з продажу товарів наступним покупцям: 

- ТОВ «Дамбер» за договорами поставки № 121-19 від 18.06.2019р. та № 104-20 від 

11.06.2020р. солодковершкового масла та сухої сироватки на суму 5 546 160,00 грн.; 

- Миколаївська філія ТОВ “Ірбіс Компані» за дистрибуційним договором № 01/10/2019 

від 01.10.2019р. на поставку молочної продукції на суму 16 273 347,23 грн.; 

- ТОВ «Люстдорф» за договорами поставки № 17-С від 01.04.2013р. на суму 

4 740 000,00 грн. та № 23-С/19 від 17.10.2019р. на суму 43 136 400,00 грн. 

солодковершкового масла; 

- ТОВ «Манчего» за договорами купівлі-продажу № 131-19 від 05.02.2019р. та № 144-

20 від 20.08.2020р. солодковершкового масла та сухої сироватки на суму 

12 508 440,00 грн.; 

- ТОВ «Петра-Трейд» за договором поставки товару № 01-12/18 від 05.02.2019р. 

продукту білково-жирового на суму 14 586 915,60 грн. та договором поставки товару 

№ 01-07 від 01.07.2019р. молочної продукції на суму 178 541 325,62 грн.; 

- ТОВ «Преміум Ал’янс» за дистрибуційним договором № 01-01/2015 від 01.01.2015р. 

на поставку молочної продукції на суму 8 106 127,48 грн.; 

- ТОВ СМП «ТІП-ТОП» за дистрибуційним договором № 18/2009 - Д від 01.01.2009р. 

на поставку молочної продукції на суму 33 880 785,94 грн.; 

- TOO "Global Retail" (Казахстан) за контрактом № 362 від 08.01.2019р. на поставку 

продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 129 652 882,96 

грн.; 

- ООО "Азербайджан Супермаркет" (Азербайджан) за контрактом № 353 від 

05.10.2018р. на поставку солодковершкового масла на суму 9 335 121,21 грн.; 

- ИП Алакаєва Макпал Акиласовна (Казахстан) ) за контрактом № 363 від 08.01.2019р. 

на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 

23 100 571,00 грн.; 

- ООО "Дустр Марианна" (Вірменія) за контрактом № 358 від 27.11.2018р. на поставку 

солодковершкового масла на суму 14 022 652,00 грн.; 

- ИП Лєготин Максим Євгенович (Казахстан) за контрактом № 360 від 02.01.2019р. на 

поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 

16 365 728,47 грн.; 

- ИП Лєсніков Володимир Борисович (Казахстан) за контрактом № 364 від 08.01.2049 

на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 

16 369 680,45 грн.; 

- ИП Марченко Наталля Геналіївна (Казахстан) за контрактом № 361 від 02.01.2019р. 

на поставку продукту білково-жирового та продукту вуглеводно-жирового на суму 

29 092 685,68 грн. 

5. За договорами з придбання товарів з наступними постачальниками: 

- ТДВ «Веселівський молокозавод» за договором поставки № 30/01 від 01.02.2020р. 

молока знежиреного на суму 40 601 413,58 грн.; 

- ТОВ «Капро Ойл» за договором поставки № 13/4-20 від 13.04.2020р. жиру 

рослинного на суму 23 053 980,00 грн.; 

- ТОВ «Малинівка» за договорами на закупівлю молока № 07/02 від 07.02.2019р. на 

суму 2 144 000,68 грн. та № 20-01/24 від 20.01.2020р. на суму 20 575 084,89 грн.; 

- ТОВ «Нік Ойл» за договором поставки № 2 від 02.07.2009р. жиру рослинного на суму 

50 150 500,00 грн.; 

- ТОВ «Нова Нива»  за договорами на закупівлю молока від 12.02.2014р. на суму 

4 154 446,94 та № 20-01/31 від 20.01.2020р. на суму 37 114 199,18 грн.; 

- ТОВ «Петра-Трейд» за договором поставки № 02/11 від 02.11.2020 сухого 

знежиреного молока на суму 14 566 320,00 грн.; 

- ПрАТ «Племзавод Стіпний» за договором поставки № 30/2 від 30.01.2020р. молока 
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знежиреного на суму 15 176 436,60 грн.; 

- ТОВ "РЕНТ ТРЕЙД СЕРВІС" за договором поставки № 15/11 від 15.11.2019р. жиру 

рослинного на суму 21 710 539,99 грн.; 

- ТОВ «Щедро» за договором поставки № 05/10-17 від 05.10.2017р. жиру рослинного 

на суму 4 533 200,00 грн.   

 Рішення про здійснення таких правочинів приймалось відповідно п. 5 ст. 41 Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» та ст. 7 Статуту Товариства. 

Повноваження на розгляд, погодження та затвердження умов укладання та 

виконання договорів, що є значними для товариства надані генеральному директору за 

рішенням загальних зборів учасників ТОВ «ВО «Моліс» 01.01.2020р. (Протокол № 

01/01/20)    

Вартість активів Товариства станом на 01.01.2020 року складає 189 377 тис. грн. 

Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам, складає 18 937,7 

тис. грн. 

 

 

Інформація стосовно можливості Товариством безперервно 

здійснювати свою діяльність 

Аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом товариства 

припущення про безперервність діяльності Товариства відповідно до Міжнародного 

стандарту аудиту 570 «Безперервність» та на підставі отриманих аудиторських доказів 

прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній 

основі. Разом з тим, враховуючи значний вплив на діяльність Товариства зовнішніх та 

політичних факторів, карантинних та обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією 

COVID-19, аудитор вказує на суттєву невизначеність, що стосується  впливу майбутніх 

подій та обставин, що можуть спричинити припинення діяльності Товариства. 

Економічна оцінка платоспроможності та фінансової стійкості ТОВ  

«ВО «Моліс» за 2020 рік визначається такими показниками: 

Показники 
на 

31.12.2019р. 

на 

31.12.2020р. 
Примітки 

1.Коефіцієнт ліквідності: 

 1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)  

К 1.1 =   2ра 

               3рп 

1,98 0,94 

Коефіцієнт загальної ліквідності  вказує, 

що  товариство незалежне від позикових 

коштів при фінансуванні реальних 

активів.  Теоретичне значення 1,0 – 2,0 

1.2. Поточної ліквідності  

К 1.2 = 2ра- р.(1101-1104) 

                     3рп  
0,54 0,26 

Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-0,8. 

Даний коефіцієнт свідчить достатній 

рівень ліквідності товариства. 

1.3 Абсолютної   ліквідності  

К 1.3 =  р.1165 

                 3рп 
0,01 0,02 

Оптимальний  коефіцієнт 0,2-0,3. 

Коефіцієнт  свідчить  про недостатню 

наявність коштів у разі необхідності 

миттєвої сплати поточних боргів 

1.4 Чистий оборотний  капітал, тис. 

грн. 

К 1.4 = 2 ра – 3 рп 

57414,0 -7069,0 
Теоретичне значення показника більше 0. 

Зменшення  на 64483 тис. грн. 

2.  Коефіцієнт платоспроможності 

          (автономії) 

К 2    =         1рп              . 

             Підсумок пасиву 

0,34 0,33 
Теоретичне значення коефіцієнта не 

менш 0,5 

3.  Коефіцієнт фінансування 

К 3 =  2рп + 3рп+4рп+5рп   

                        1рп  

1,92 1,99 

Характеризує залежність підприємства від 

зовнішніх позик. Теоретичне значення 

коефіцієнту не більше 1.  

4.  Коефіцієнт ефективності 

використання активів  

К 4 = Чистий прибуток  

            1ра+2ра+3ра 

товариство 

мало збитки 
товариство 

мало збитки 
Вказує на строк окупності прибутком 

вкладених коштів у майно 
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Примітки до фінансових звітів  

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

1. Фінансові звіти 

1. Фінансові звіти ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» за 2020 рік складені за формами, встановленими Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (з 

подальшими змінами). 

2. Керівництво несе відповідальність за те, щоб ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» вело облікову 

документацію, яка з достатнім ступенем точності відображає фінансове положення 

Товариства та дозволяє йому забезпечити відповідність фінансової звітності Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку, відповідність українським законодавчим 

і нормативним актам, а також  за складання і достовірне подання фінансової звітності 

відповідно до Н(С)БО  та за  систему внутрішнього контролю,  що не містить суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності 

управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що 

стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 

діяльності як основи для бухгалтерського обліку.  

Крім того, керівництво несе відповідальність за прийняття в межах своєї компетенції 

заходів для забезпечення збереження активів Товариства, а також запобігання і виявлення 

фактів шахрайства і інших зловживань.  

Ця фінансова звітність підписана та затверджена до випуску від імені ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 5 квітня 2021 

року.  

   

 

Генеральний директор 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ  

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС»  _________________________ М.С. Лебідь      
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Письмові пояснення до фінансових звітів за період, 

що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

2. Загальна інформація про підприємство: 

Повне найменування: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ 

ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» 

Код ЄДРПОУ 32835306    

Місцезнаходження 69018, м. Запоріжжя, бул. Шевченка, буд.31 

Дата державної реєстрації Розпорядженням 1-го заступника голови Василівської 

районної державної адміністрації  №34 від 23.01.2004 

р., реєстраційний № 02140857Ю0010357 в 

державному реєстрі суб`єктів підприємницької 

діяльності.  

Види діяльності, коди КВЕД 10.51 - Перероблення молока, виробництво масла та 

сиру (основний); 

46.11 - Діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами; 

46.17 - Діяльність посередників у торгівлі продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

46.33 - Оптова торгівля молочними продуктами, 

яйцями, харчовими оліями та жирами; 

46.39 - Неспеціалізована оптова торгівля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими виробами; 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і 

хутряних виробів; 

47.29 - Роздрібна торгівля іншими продуктами 

харчування в спеціалізованих магазинах  

Дата внесення змін до установчих 

документів 

Останні зміни – протокол №23/12 від 23.12.2020 р. 

Статут в новій редакції зареєстровано  

23.12.2020р., реєстраційний номер справи: 

1103002655462,  

код 302640791454 

Кількість робітників станом на 

31.12.2020р. 

498 

 

3. Основа підготовки фінансової звітності 

Основою підготовки фінансової звітності є чинні Національні стандарти бухгалтерського 

обліку України.  
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Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 

Бухгалтерський облік та Фінансова звітність Підприємства складається в грошовій 

одиниці України. 

При складанні цієї фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «МОЛІС» використовувало ті ж самі 

облікові політики, що і при складанні фінансової звітності за період, що закінчився 31.12.2019 

р. 

4. Істотні облікові політики.  

Основні засоби 

До основних засобів відносяться матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в 

оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або 

операційного циклу, якщо він довший за рік)  

Визнання та оцінка основних засобів здійснюється відповідно до пунктів 5-15 П(С)БО 

№7 «Основні засоби». 

До складу малоцінних необоротних активів включаються основні засоби вартістю до 

6000 грн. до 31 травня 2020 року, а з 1 червня 2020 року вартістю до 20000 грн. 

Амортизація основних засобів (крім малоцінних необоротних матеріальних активів) 

здійснюється щомісяця за прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для 

кожного об'єкта основних засобів. Визначення строків корисного використання покладено на 

постійно діючу комісію, шо призначається наказом керівника. Мінімально допустимі строки 

корисного використання: 

- земельні ділянки – не амортизуються; 

- будівлі - 20 років; 

- споруди - 15 років; 

- транспортні засоби - 5 років; 

- машини та обладнання – 5 років  

- комп'ютерне обладнання - 5 років; 

- меблі – 4 роки; 

- інші основні засоби - 5 років; 

- інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів і МНМА)- 3 роки. 

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт 

основних засобів став придатним для корисного користування та закінчується, починаючи з 

місяця, наступного за місяцем вибуття об’єкту основних засобів, переводу його на 

реконструкцію, модернізацію, добудову, дообладнання, консервацію. 

 Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому 

місяці використання у розмірі 100 відсотків їх вартості. 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 

корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 

використання (тобто з наступного місяця після дати вводу об’єкта в експлуатацію). 

Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з  якої 

актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання 

активу. 

Земля не амортизується, оскільки неможливо надійно оцінити строк її корисного 

використання. 
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Ліквідаційна вартість об'єктів основних засобів груп 3, 4 та 5 визначається у розмірі 1 

відсоток від їх первісної вартості, за іншими групами основних засобів ліквідаційна вартість не 

розраховується і з метою амортизації вважається рівною нулю. 

При вибутті об’єктів основних засобів, що були переоцінені, перевищення сум 

попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкту основних 

засобів включаються до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у 

дооцінках. Протягом 2020 року зменшення капіталу у дооцінках товариства не відбувалось у 

зв’язку з тим, що вибуття дооцінених об’єктів основних засобів не було. 

 

Подальші витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних  засобів 

витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати 

визнаються в поточних витратах по даті, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта 

основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання 

активу. Витрати на  заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються 

при одночасному списанні частин, які  підлягають заміні. 

 

 Нематеріальні активи 

Облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту нематеріальних активів. 

Класифікація нематеріальних активів проводиться відповідно до П(С)БО №8 

«Нематеріальні активи». 

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за 

первісною вартістю. 

Термін використання нематеріальних активів визначається окремо по кожному об’єкту 

відповідно до строків ймовірності отримання майбутніх економічних вигід та визначається 

постійно діючою комісією, яка приймає рішення про  постановку активу на баланс 

підприємства. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом 

строку їх корисного використання. 

Якщо від придбаного (створеного) нематеріального активу не очікується отримання 

економічних вигід, то витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, визнаються 

витратами того звітного періоду, протягом якого вони були здійснені, без визнання таких 

витрат нематеріальним активом. 

  

Зменшення корисності 

ПСБО 28 «Зменшення корисності активів» вимагає від товариства проводити аналіз 

вартості основних засобів стосовно зменшення їх корисності щоразу, коли події чи зміна 

обставин вказують, що залишкова вартість активу може бути не відшкодована. У випадку, коли 

залишкова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування, у звіті про 

фінансовий результат визнається збиток від зменшення корисності. 

Чиста ціна реалізації - це кошти, що можуть бути отримані від реалізації активу на 

комерційних засадах, в той час як вартість використання являє собою теперішню вартість 

очікуваних майбутніх грошових потоків, що будуть отримані в результаті подальшого 

використання активу та його ліквідації після завершення строку експлуатації.  

Раніше визнані втрати від зменшення корисності сторнуються, якщо були зміни в 

оцінках, що використовувалися для визначення вартості відновлення.  

Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 

коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання 
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Потенційного збитку від зменшення корисності активів, товариство не визначало, і тому 

не оцінює суму очікуваного відшкодування. 

 

Необоротні активи, призначені для продажу 

Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його 

балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не 

поточного використання.  

Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в 

бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю 

з вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажом. Амортизація на такі активи не 

нараховується.  

У звітному періоді необоротні активи, що утримуються для продажу, відсутні 

 

Запаси 

 Запаси класифікуються за такими групами: сировина та матеріали, паливо, запасні 

частини та інші матеріали. 

В бухгалтерському обліку запаси відображаються за первісною вартістю. 

Первісна вартість запасів, придбаних за плату визначається по собівартості запасів 

відповідно до П(С)БО № 9 «Запаси». 

Первісна вартість запасів, виготовлених власними силами підприємства  визначається  

відповідно до П(С)БО № 16 «Витрати». 

Транспортно-заготівельні витрати не враховуються на окремому субрахунку, а 

включаються до вартості придбаних матеріалів та товарів. Запаси, що не принесуть 

економічних вигід у майбутньому, визнаються неліквідними і списуються в бухгалтерському 

обліку. 

При відпуску запасів у виробництво, продаж чи іншому вибутті їх оцінка здійснюється 

за методом ФІФО.  

Облік запасів ведеться за складами обліку. 

Матеріальні активи, що використовуються не більше одного року, вважаються 

малоцінними і швидкозношувальними предметами (МШП). 

Вартість переданих в експлуатацію МШП виключається зі складу активів з подальшою 

організацією оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації протягом строку їх 

фактичного використання. 

Строк корисного використання  спеціального одягу та спеціального взуття 

встановлюється колективним договором з урахуванням галузевих норм.  

Дебіторська заборгованість та зобов’язання  

Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо існує ймовірність отримання 

підприємством майбутніх економічних вигід та її можливо достовірно визначити. 

В балансі дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, визначається по чистій 

реалізаційній вартості. 

Аналітичний облік дебіторської заборгованості ведеться по кожному контрагенту в 

розрізі договорів та інших документів розрахунків. 

Довгостроковою вважається заборгованість терміном більше дванадцяти місяців, якщо 

інше не передбачено умовами договору. 

Резерв сумнівних боргів (далі – РСБ) за дебіторською заборгованістю за реалізовані 

продукцію, товари, роботи і послуги формується в кінці звітного року. Розрахунок РСБ 
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здійснюється за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, при якому 

величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 

  За дебіторською заборгованістю, не пов'язаною з реалізацією продукції та товарів, РСБ 

не створюється. 

Безнадійна дебіторська заборгованість виключається зі складу активів за результатами 

інвентаризації та за наказом генерального директора Товариства з дотриманням строків 

позовної давності. 

Суми відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості 

включаються до складу інших операційних доходів. 

Зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує 

ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його погашення. 

Аналітичний облік зобов’язань ведеться по кожному контрагенту в розрізі договорів. 

Довгостроковим вважається зобов’язання терміном більше дванадцяти місяців, якщо 

інше не передбачено умовами договору. 

Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то його сума 

включається до складу доходу звітного періоду. 

Сума забезпечення на виплату відпусток визначається щомісяця  як добуток фактично 

нарахованої заробітної плати працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної 

планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці з урахуванням 

відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.п.14 

П(С)БО 11. Станом на 31 грудня поточного року здійснюється інвентаризація резерву 

відпусток. Надмірно нарахований резерв, визначений в результаті інвентаризації виключається 

зі складу витрат. 

 

Забезпечення (резерви) на додаткове пенсійне забезпечення, на виконання гарантійних 

зобов’язань, на реструктуризацію, на виконання зобов’язань за обтяжливими контрактами не 

створюються. 

До «Витрат майбутніх періодів» відносяться:  

 витрати на оформлення передплат на газети, журнали, періодичні та додаткові видання; 

 сплачені авансом платежі за послуги інформатизації; 

 страхові платежі за договорами страхування 

До складу «Доходів майбутніх періодів» включаються суми доходів, нарахованих на 

протязі поточного чи попередніх звітних періодів, які будуть визначені в наступних звітних 

періодах. 

Оцінка активів або зобов'язань в операціях з пов'язаними сторонами Товариство 

проводить по методу балансової вартості. 

 

Фінансові інструменти та інвестиції 

 Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 

коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 

розрахунку. Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

-    дебіторська заборгованість; 

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків, довгострокова 

заборгованість; 

- поточні фінансові інвестиції. 

 

 Під час первісного визнання фінансові активи й зобов'язання спочатку визнаються за 

справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. Справедливу вартість при 

первісному визнанні найкращим образом підтверджує ціна операції. Прибуток або збиток при 
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первісному визнанні враховується тільки при виникненні різниці між справедливою вартістю й 

ціною операції, що можуть підтвердити поточні ринкові операції з такими ж інструментами або 

методи оцінки, при застосуванні яких використовуються тільки наявні ринкові дані, інструмент. 

 Після первісного визнання фінансові зобов'язання, кредити й дебіторська заборгованість, 

а також активи, утримувані до погашення, оцінюються за амортизованою вартістю, 

розрахованою із застосуванням ставки дисконту, що ґрунтується на ринковій ставці проценту, 

яка використовується в операціях із аналогічними активами. За ринкову процентну ставку 

Товариством прийнята облікова ставка НБУ. 

Згортання фінансових активів та зобов'язань 

 Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

 З метою складання Звіту про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх 

еквівалентів включають кошти на рахунках в банках. 

 Депозити розцінюються Товариством як еквіваленти грошових коштів. Станом на 

31.12.2020 року відсутні. 

Забезпечення 

 Забезпечення визнаються, коли в результаті певної події в минулому товариство має 

юридичні або добровільно взяті на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим 

ступенем імовірності буде потрібний відтік ресурсів, які втілюють у собі майбутні економічні 

вигоди, і суму зобов’язання можна достовірно оцінити. Забезпечення оцінюються за поточною 

вартістю, виходячи з найкращої оцінки керівництвом витрат, необхідних для врегулювання 

поточних зобов’язань на кінець звітного періоду.  

 Забезпечення переоцінюються щорічно. Зміни у забезпеченнях, що виникають у часі, 

відображаються у звіті про фінансовий результат щорічно у складі доходів та витрат.  

Виплати працівникам 

 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток під час надання працівниками 

послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

Умовні зобов'язання та активи 

 Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

 Товариство не визнає умовні зобов'язання у фінансовій звітності за винятком випадків, 

коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди не є віддаленою а 

також суму цих зобов'язань можна достатньо достовірно оцінити. 
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 Товариство розкриває інформацію про них в примітках до фінансової звітності крім 

випадків, коли можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди є 

малоймовірною.  

Доходи та витрати  

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли 

ризики та вигоди від володіння товаром переходять до покупця, що, як правило, здійснюється в 

момент переходу права власності  до покупця, при умові, що ціна договорів  фіксована або 

існує ймовірність її визначення, а повернення  дебіторської  заборгованості реально.  

Виручка оцінюється по справедливій вартості отриманої або очікуємої  винагороди за 

вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукції, а також податків та 

зборів, що відшкодовуються.  

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 

послуг на дату балансу.  

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється 

шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському обліку доходи 

відображаються у звітному періоді підписання акта про надані послуги (виконані роботи). 

Дивіденди та інші процентні доходи визнаються доходом, коли встановлено право на 

отримання виплати.  

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

З метою організації обліку витрат діяльності за об’єктами затверджено Підрозділи 

підприємства з відповідним Переліком статей витрат.   

До загальновиробничих витрат підприємства відносяться: 

- витрати на управління виробництвом (оплата праці, відрахування на соціальні заходи 

апарату управління цехами, дільницями, підрозділами тощо;  

- амортизація основних засобів загальновиробничого призначення 

- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення 

- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних 

засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення. 

- витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та 

відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й 

організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, 

довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; 

- витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг 

сторонніх організацій тощо 

- витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання 

виробничих приміщень. 

- витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю 

продукції, робіт, послуг) 

- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного 

середовища. 

- інші витрати  

Для розподілу та віднесення на витрати виробництва всі загальновиробничі витрати 

поділяються на постійні та змінні. 

Загальновиробничі витрати розподіляються щомісяця. 

Класифікація витрат на виробництво проводиться згідно з П(С)БО 16. Витрати не 

пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються в собівартість реалізованої продукції, є 

витратами звітного періоду. Класифікація адміністративних витрат і витрат на збут 

здійснюється згідно з П(С)БО 16. 
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Операції в іноземній валюті 

 Операції в іноземній валюті згідно чинного законодавства обліковуються в українських 

гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення 

операцій. 

 Протягом звітного періоду Товариством здійснювались операції в іноземній валюті: 

експорт продукту сирного та вершкового масла та імпорт запасних частин до обладнання. 

 

Оренда 

Визначення того, чи є угода орендою, або чи містить вона ознаки оренди, ґрунтується на 

аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно встановити, чи залежить її 

виконання від використання конкретного активу або активів, і чи переходить право 

користування активом у результаті цієї угоди. 

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, 

фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі 

за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом 

строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на 

прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при 

отримані доходу від оренди, визнаються як поточні витрати. 

Податок на прибуток 

 Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 

(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати 

Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 

основному чинних) на дату балансу. Відстрочені податки розраховується за балансовим 

методом та являють собою податкові активи або зобов'язання, що виникають в результаті 

тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх 

податковою базою. 

 Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з 

урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок 

якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова 

вартість відстрочених податкових активів переглядається наприкінці  звітного року й 

зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий 

оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого 

податкового активу повністю або частково. 

 Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, 

будуть застосовуватися у періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство 

визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за 

звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються 

прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. Товариство визнає поточні та відстрочені 
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податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у 

власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. 

5. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення. 

 

Складання фінансової звітності підприємства згідно з НСБО та Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» вимагає від керівництва здійснення 

оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, 

активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні зобов’язання на кінець 

звітного періоду. Однак невизначеність щодо цих припущень і оцінок може призвести до 

результатів, які можуть вимагати суттєвих коригувань балансової вартості активу або 

зобов’язання, стосовно яких робляться подібні припущення й оцінки у майбутньому. 

Оцінки та припущення 

Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних 

джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 

необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань 

протягом наступного фінансового року.  

Оцінки та припущення товариства ґрунтувалися на параметрах, доступних у процесі 

складання фінансової звітності. Однак поточні обставини та припущення щодо перспектив 

можуть змінитися під впливом ринкових змін або обставин, які не піддаються контролю 

товариства. Такі зміни відображаються у припущеннях по мірі їхнього виникнення. 

Запаси за чистою вартістю реалізації 

Керівництво оцінює необхідність списання вартості запасів до їхньої чистої вартості 

реалізації з урахуванням цін після закінчення періоду та цілей, для яких призначені запаси. Якщо 

вартість запасів не підлягає повному відшкодуванню, балансова вартість таких запасів 

коригується до їхньої чистої вартості реалізації.  

Станом на звітну дату – 31 грудня 2020 р. – Товариство не мало необхідності коригувати 

вартість запасів до їхньої чистої вартості реалізації. 

Зменшення корисності основних засобів 

Керівництво підприємства регулярно виконує процедури для визначення наявності ознак 

зменшення корисності та перевірки на предмет можливості відшкодування балансової вартості 

основних засобів, які вважаються єдиним підрозділом, що генерує грошові потоки. Визначення 

зменшення корисності основних засобів передбачає застосування оцінок, які включають, зокрема, 

встановлення причини, часу та суми зменшення корисності. Зменшення корисності ґрунтується 

на великій кількості факторів, як-от: зміна поточного конкурентного середовища, очікування 

щодо зростання промисловості, збільшення вартості капіталу, зміни у майбутній доступності 

фінансування, технологічне старіння, припинення певного виду діяльності, поточна вартість 

відшкодування та інші зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності. Методи, що 

використовуються для визначення вартості використання, включають методи дисконтування 

грошових потоків, застосування яких вимагає від Товариства здійснити оцінку майбутніх 

грошових потоків від групи активів, що генерують грошові потоки, а також обрати прийнятну 

ставку дисконтування для визначення теперішньої вартості таких грошових потоків. Такі оцінки, 

включаючи застосовувані методи, можуть мати суттєвий вплив на відшкодовану вартість та, 

зрештою, на суму зменшення корисності основних засобів.  
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Станом на 31 грудня 2020 р. керівництво підприємства проаналізувало наявність ознак 

зменшення корисності активів та не виявило таких ознак.  

Строки корисного використання основних засобів 

Товариство оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів 

щонайменше на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від 

попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до П(С)БО 6 

«Виправлення помилок та зміни у фінансових звітах». Такі оцінки можуть мати суттєвий вплив 

на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у звіті про фінансовий 

результат.  

За рік,  що закінчився 31 грудня 2020 р., змін у строках корисного використання основних 

засобів не відбулося.   

Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості 

Товариство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості 

на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. При цьому в розрахунок беруться такі 

фактори як результати аналізу торгової та іншої дебіторської заборгованості за строками 

погашення в порівнянні з умовами кредитування клієнтів, а також фінансовий стан і дані про 

погашення заборгованості цими клієнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде 

меншою за суму, визначену керівництвом, підприємство повинно буде відобразити додаткові 

витрати за безнадійною заборгованістю. 

Станом на 31 грудня 2020 р. сумнівна та безнадійна заборгованість відсутні, резерв від 

зменшення корисності торгової дебіторської заборгованості та іншої поточної дебіторської 

заборгованості не визнавався. 

Судові позови 

Товариство значною мірою використовує судження при оцінці та визнанні резервів та 

ризику умовних зобов’язань стосовно позовів, що перебувають на розгляді в суді, або інших 

неврегульованих претензій, що підлягають вирішенню шляхом переговорів, посередництва, 

арбітражного провадження або урядового регулювання, а також інших умовних зобов’язань. 

Судження необхідні для оцінки ймовірності задоволення позову, що перебуває на розгляді, або 

виникнення зобов’язання, а також для визначення можливих обсягів кінцевого відшкодування. 

З огляду на невизначеність, що притаманна процесу оцінки, фактичні збитки можуть 

відрізнятися від попередньо визначених забезпечень. Такі оцінки підлягають зміні по мірі 

отримання нової інформації, головним чином за допомоги внутрішніх експертів, за наявності, 

або за підтримки зовнішніх консультантів, як, наприклад, актуарії або юрисконсульти. 

Перегляд оцінок може мати суттєвий вплив на операційні результати у майбутньому.  

Станом на 31 грудня 2020 року позови, що перебувають на розгляді в суді: 

Назва 

суду 

Єдиний 

унікальний 

номер 

справи 

Дата 

надходж

ення 

Склад суду Сторони спору 
Предмет 

позову 

Стадія розгляду 

Дата Назва 
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Третій 
апеляційн

ий 
адміністр

ативний 
суд 

280/6045/19  
Адміністрати

вна 
апеляційна 

скарга 

03.03.20 

головуючий 
суддя: Головко 

О.В.; суддя-
доповідач: 

Головко О.В., 
суддя-учасник 

колегії: 
Суховаров А.В., 
суддя-учасник 

колегії: Ясенова 
Т.І. 

Відповідач 
(Боржник): 

Головне 
управління ДФС у 

Запорізькій 
області, Заявник 

апеляційної 
інстанції: Головне 
управління ДФС у 

Запорізькій 

області, Позивач 
(Заявник): 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Виробниче 
об'єднання 

"Моліс" 

визнання 
протиправн

им та 
скасування 
податковог

о 
повідомлен
ня-рішення 

30.03.20 

Повернуто: 
рішення 
набрало 
законної 

сили 
30.03.20 

Запорізьк
ий 

апеляційн
ий суд 

334/9039/18 
на цивільну 
справу за 

апеляційною 
скаргою (а) 

19.05.20 

головуючий 
суддя: 

Маловічко 
Світлана 

Володимирівна; 
суддя-доповідач: 

Маловічко 
Світлана 

Володимирівна, 
суддя-учасник 
колегії: Гончар 

Марина 

Сергіївна, суддя-
учасник колегії: 

Подліянова 
Ганна 

Степанівна 

позивач: 
Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Виробниче 
об'єднання 

"Моліс", Третя 
особа: Приватне 

акціонерне 
товариство 
"Українська 
Пожежно-
Страхова 

Компанія", 
відповідач: 
Приватне 

акціонерне 
товариство 
"Українська 

Страхова 
Компанія "Княжа 
Вієнна Іншуранс 

Груп", відповідач: 
Островська Олена 

Костянтинівна 

про 
відшкодува
ння шкоди, 
спричинено

ї внаслідок 
дорожньо-
транспортн
ої пригоди 

03.09.20 

Розглянуто: 
. Рішення 
набрало 

законної 
сили 

03.09.20 

Запорізьк
ий 

окружний 
адміністр
ативний 

суд 

280/8156/20 
Адміністрати

вний позов  

12.11.20 
Лазаренко 
Максим 

Сергійович 

Відповідач 
(Боржник): 

Дніпрорудненська 
міська рада 

Василівського 
району Запорізької 
області, Позивач 

(Заявник): 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Виробниче 
об'єднання 

"Моліс", 3-я особа: 
Публічне 

акціонерне 

товариство 
"Запоріжжяоблене

рго" 

про 
визнання 

протиправн
им та 

скасування 
рішення від 
22.10.2010р

. № 42 

16.12.20 
Закрито 

проваджен
ня 

Господар
ський суд 

920/576/20 
Інші типи 

03.11.202
0 

Яковенко Василь 
Володимирович 

Позивач (Заявник): 
ТОВ "Виробниче 

клопотання 
про участь 

11.11.2020 Розглянуто 
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Сумської 
області 

заяви (2-й 
розділ звіту)  

об'єднання 
"Моліс" 

у засіданні 
в режимі 

відеоконфе

ренції 

Третій 
апеляційн

ий 
адміністр
ативний 

суд 

280/6045/19 
Адміністрати

вна 

апеляційна 
скарга 

26.05.202
0 

головуючий 
суддя: Головко 

О.В.; суддя-
доповідач: 

Головко О.В., 
суддя-учасник 

колегії: 
Суховаров А.В., 
суддя-учасник 

колегії: Ясенова 
Т.І. 

Заявник 
апеляційної 

інстанції: Головне 
управління ДФС у 

Запорізькій 
області, 

Відповідач 
(Боржник): 

Головне 
управління ДФС у 

Запорізькій 
області, Позивач 

(Заявник): 
Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Виробниче 
об'єднання 

"Моліс" 

визнання 

протиправн
им та 

скасування 
податковог

о 
повідомлен
ня-рішення 

  
На розгляді 

в суді 

Північний 
апеляційн

ий 
господарс
ький суд 

920/576/20 За 
заявою 
сторони 
(друга 

iнстанцiя) 

30.11.202
0 

головуючий 
суддя: Поляк 

О.І.; суддя-
доповідач: Поляк 

О.І., суддя-
учасник колегії: 
Кропивна Л.В., 
суддя-учасник 

колегії: 
Пономаренко 

Є.Ю. 

Заявник 
апеляційної 

інстанції: Фізична 
особа-підприємець 

Бекбулатова 
Катерина 
Олегівна, 

Відповідач 
(Боржник): 

Фізична особа-
підприємець 
Бекбулатова 

Катерина 
Олегівна, Позивач 

(Заявник): 

Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
"Виробниче 
об'єднання 

"Моліс" 

стягнення 
184 592,80 

грн. 
05.02.2021 

На розгляді 
в суді 

 

 

6. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

6.1. Дохід від реалізації 
тис. грн. 

Вид продукції, послуг 2020 2019 

Дохід від реалізації готової продукції, у т.ч.: 541 011 619 987 

Україна 411 358 441 791 

експорт 129 653 178 196 

Дохід від надання послуг 1 449 414 

Усього 542 460 620 401 

 

6.2. Собівартість реалізації 

тис. грн. 
Показник 2020 2019 
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Собівартість реалізованої продукції 511 092 573 345 

Собівартість реалізованих послуг 883 161 

Усього 511 975 573 506 

 

6.3. Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи звітного року, в основному отримані за рахунок продажу запасів 

та оприбуткування надлишків продукції, виявлених при інвентаризації.  Незначна частина 

доходів отримана від списання кредиторської заборгованості та курсової різниці. 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Дохід від придбання-продажу іноземної валюти 312 222 

Дохід від реалізації інших оборотних активів 247 335 

Дохід від операційної оренди активів 32 37 

Дохід від операційної курсової різниці 813 847 

Відшкодування раніше списаних активів 1  

Дохід от списання кредиторської заборгованості 355 18 

Інші доходи від операційної діяльності* 150 79 

Усього 1 910 1 538 

 

* Інші доходи від операційної діяльності станом на 31.12.2020 року включають суми: 

 

- 110 тис. грн. – страхове відшкодування; 

-     5 тис. грн. – відшкодування судового збору; 

- 15 тис. грн. – оприбуткування відходів (ганчір’я, матеріали пакувальні пластмасові зіпсовані); 

-   20 тис. грн. – оприбуткування надлишків матеріалів у виробництві. 

 

6.4. Адміністративні витрати 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Витрати на оплату праці, у т.ч. на соціальні заходи 10 384 10 725 

Амортизація 503 495 

Матеріали (МШП, запчастини, паливо тощо) 1 007 1 296 

Послуги 2 813 2 244 

Послуги банків 280 313 

Податки та збори 248 276 

Інші витрати (страхування, судові витрати, витрати з емісії 

цінних паперів) 

468 1 978 

Усього 15 703 17 327 

 

6.5. Витрати на збут 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Витрати на доставку товарів 16 764 18 913 

 

6.6. Інші операційні витрати 
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тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 583 288 

Витрати від операційної курсової різниці 225 1 661 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 77 501 

Списання безнадійної дебіторської заборгованості   

Нестачі та втрати від псування цінностей 208 366 

Визнані штрафи, пені, неустойки 1  

Усього 1 094 2 816 

 

6.7. Інші фінансові доходи 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Відсотки одержані (за депозитами, за залишками коштів на 

поточних рахунках) 

39 330 

УСЬОГО: 39 330 

 

 

6.8. Інші доходи 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій (облігацій) - 22 300 

Інші доходи від звичайної діяльності* 38 463 

УСЬОГО: 38 22 763 

 

* Інші доходи від звичайної діяльності станом на 31.12.2020 року включають суми: 

 

- 22 тис. грн. – оприбуткування вузлів при демонтажу основних засобів; 

- 16 тис. грн. – оприбуткування цінностей від списання основних засобів. 

 

6.9. Фінансові витрати 

тис. грн. 

Показник 2020      2019 

Відсотки за банківський кредит 2 056 3 286 

Відсотки за облігації 1 049 17 932 

Інші фінансові витрати ( комісія за надання кредиту) 130 254 

УСЬОГО: 3 235 21 472 

 

 

6.10. Інші витрати 

тис. грн. 
Показник 2020      2019 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій - 22 300 

Списання необоротних активів 12 475 

Інші витрати* 647 619 

УСЬОГО: 659 23 394 
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* Інші витрати станом на 31.12.2020 року включають суми: 

 

- 329 тис. грн. – заробітна плата та нарахування на заробітну плату за відпустки 

передбачені колективним договором; 

- 141 тис. грн. - пільгові пенсії; 

-   72 тис. грн. – нарахування умовного ПДВ на продаж товарів (послуг) і необоротних 

активів за ціною, нижче встановленої мінімальної бази оподаткування; 

-  99 тис. грн. – нарахування ПДВ при здійсненні операцій не пов’язаних з господарською 

діяльністю підприємства; 

-    6 тис. грн. – інші витрати. 

 

6.11.  Податок на прибуток  

У фінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано 

відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих норм, 

що є чинними або фактично набули чинності станом на звітну дату. 

Порівняно з минулим роком ставка податку не змінилась. Ставка податку на прибуток у 

2020 році та подальших періодах встановлена на рівні 18 %. 

Відстрочені  податкові активи станом на 31.12.2020 складають 5 880 тис. грн. (суми 

податкового збитку поточного та попередніх періодів). 

 

Заборгованість з поточного податку на прибуток відсутня. 

 

Фінансовий результат до оподаткування  

тис. грн. 

Стаття звіту про фінансовий стан 2020      2019 

Збиток (4 983) (12 396) 

Дохід з податку на прибуток 993 2 371 

Чистий фінансовий результат (збиток) (3 990) (10 025) 

 

 Збитки 2020 року пояснюються зменшенням обсягів виробництва у зв’язку із зниженням 

попиту на продукцію підприємства з причин введення у 2020 році карантину пов’язаного із 

пандемією COVID-19.  

 

6.12. Необоротні активи. 

тис. грн. 
Група 

необоротних 

активів 

Залишок на 

початок року 

Надій

шло за 

рік 

Вибуло за рік Нарах

овано 

аморт

изації 

за рік 

Залишок на кінець 

року 

у т.ч. передані в 

оперативну 

оренду 

первіс

на 

вартіс

ть 

знос первіс

на 

вартіс

ть 

знос первісн

а 

вартість 

знос первісн

а 

вартість 

знос 

10. Основні 

засоби 
151376 86200 3782 129 102 8396 155029 94494 243 165 

101. Земельні 
ділянки 

1765 - - - - - 1765 - - - 
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103. Будинки, 
споруди та 

передавальні 
пристрої 

54707 21215 895 3 3 2649 55599 23861 - - 

104. Машини 
та обладнання 

85798 59834 2654 68 41 4837 88384 64630 - - 

105. 
Транспортні 
засоби 

8291 4514 233 40 40 881 8484 5355 243 165 

106. 
Інструменти, 
прилади, 
інвентар 
(меблі) 

439 392 - 18 18 8 421 382 - - 

109. Інші 
основні засоби 

376 245 - - - 21 376 266 - - 

11. Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

3500 3384 182 59 59 225 3623 3540 - - 

112. Малоцінні 
необортгні 

матеріальні 
активи 

2428 2428 182 59 59 182 2551 2551 - - 

115. 
Інвентарна 
тара. 

1072 956 - - - 43 1072 989 - - 

12. 

Нематеріальні 

активи 

477 314 74 123 122 95 428 287   

123. Права на 
комерційні 
позначення 

14 2 - - - 1 14 3   

124. Права на 
об’єкти 
промислової 

власності 

93 75 10 - - 10 103 85   

125. Авторське 
право та 
суміжні з ним 
права 

310 237 - 63 62 24 247 199   

127. Інші 
нематеріальні 

активи 

60 - 64 60 60 60 64 -   

 

Крім того, по інвентарній тарі відкоригована сума зносу на 10 тис.грн. у зв’язку з 

надмірно нарахованою амортизацією за минулі роки. 

 

Необоротні активи підприємства включають нематеріальні активи та основні засоби, які 

Товариство відображає у звітності за історичною та вартістю (складається із ціни придбання 
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або вартості виробництва), поліпшень та реконструкцій за вирахуванням накопиченої 

амортизації. 

 

6.13. Запаси. 

Запаси підприємства включають виробничі запаси (сировина, матеріали, інше), 

незавершене виробництво та готову продукцію. Залишки запасів звітного періоду надані нижче: 

тис. грн. 

Найменування показника  на 31.12.2019 на 31.12.2020 

20, Виробничі запаси 31315 33663 

201, Сировина й матеріали 22018 23896 

203, Паливо 771 652 

204, Тара й тарні матеріали 201 161 

206, Матеріали передані в переробку  7 

207, Запасні частини 4290 5096 

209, Інші матеріали 4035 3851 

22, Малоцінні та швидкозношувані предмети 174 182 

23, Незавершене виробництво 0 0 

25, Напівфабрикати 42254 41134 

26, Готова продукція 10540 8085 

28, Товари 0 0 

 

В 2020 році Товариство не визнавало знецінення запасів. 

 

6.14. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

6.14.1. Торгівельна дебіторська заборгованість 

 

тис. грн. 

Торгівельна дебіторська заборгованість 31.12.2019 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 24 901 17 843 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 1 088 1 040 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 4 269 8 077 

Всього 30 258 26 960 

 

 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи та послуги виникає внаслідок 

їх реалізації широкому колу покупців на території України та за кордоном (це експорт готової 

продукції). Продаж готової продукції здійснюється юридичним та фізичним особам в різних 

областях України. Резерв сумнівних боргів у 2020 році на Товаристві не створювався в зв’язку з 

відсутністю сумнівної заборгованості, що відповідає критеріям фінансового активу.  

 

6.14.2. Інша дебіторська заборгованість. 

тис. грн. 
Інша дебіторська заборгованість 31.12.2019 31.12.2020 

Інша поточна дебіторська заборгованість  273 561 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість включає заборгованість за претензіями, з 

робітниками за реалізовану готову продукцію та за розрахунками з органом соціального 

страхування. 
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6.15. Оренда 

 Підприємством виконано угоди про операційну оренду необоротних активів  на суму  38 

тис. грн., крім того ПДВ. 

 

6.16. Кошти та їх еквіваленти 

 Станом на відповідну звітну дату грошові кошти підприємства представлені наступним 

чином: 

тис. грн. 
Дата Грошові кошти на поточних 

рахунках у національній 

валюті 

Грошові кошти на 

поточних рахунках у 

іноземній валюті 

Готівка  Разом 

31.12.2019 542 - 50 592 

31.12.2020 1 056 1 544 90 2 690 

 

6.17. Витрати майбутніх періодів 

тис. грн. 

Стаття звіту 31.12.2019 31.12.2020 

Інформаційні послуги (ME.DOC, Ліга тощо) 30 3 

Підписка 42 55 

Страхування 63 69 

Програмна продукція - 16 

Усього 135 143 

 

 У складі витрат майбутніх періодів відображені витрати, що були протягом поточного чи 

попереднього звітного періоду, але належать до наступних звітних періодів. 

 

6.18. Інші оборотні активи 

тис. грн. 

Стаття звіту 31.12.2019 31.12.2020 

Дебетове сальдо рахунків обліку ПДВ (рахунок 643) 439 553 

Дебетове сальдо рахунків обліку ПДВ (рахунок 644) 0 134 

Усього 439 687 

 

6.19. Власний капітал 

тис. грн. 
Стаття звіту 31.12.2019 31.12.2020 

Зареєстрований (пайовий) капітал 21 500 21 500 

Капітал у дооцінках 22 206 22 206 

Резервний капітал   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21 171 17 192 

Усього власний капітал 64 877 60 898 

 

    Статутний капітал Товариства створено за рахунок як грошових, так і майнових внесків 

учасників Товариства. Статутний капітал Товариства поділено на частки, які розподіляються 

серед учасників Товариства. Розмір Статутного капіталу Товариства та розмір часток кожного з 

учасників зазначаються у Єдиному державному реєстрі.  
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Капітал у дооцінках утворений за рахунок проведення дооцінки основних засобів та за рахунок 

анулювання податкової різниці по основним засобам. Протягом 2020 року зменшення капіталу 

у дооцінках товариства не відбувалось. 

 

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 року склав 17 192 тис. грн. Зміни в складі 

нерозподіленого прибутку відбулись за рахунок отримання збитку за звітний рік в сумі – 3990 

тис. грн. та виправлення помилки за минули періоди на суму «-» 11 тис. грн.  

 

 Облік власного капіталу здійснюється відповідно до національних стандартів 

бухгалтерського обліку в Україні. Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу 

Товариства протягом 2020 року наведено в Звіті про власний капітал відповідно до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності», затвердженого  наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73.  

 

6.20. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

тис. грн. 
Стаття звіту 31.12.2019 31.12.2020 

Інші довгострокові фінансові  зобов’язання (облігації) 65 700 - 

ВСЬОГО: 65 700 - 

 

6.21. Поточні зобов’язання і забезпечення  

тис. грн. 
Стаття звіту 31.12.2019 31.12.2020 

Короткострокові кредити банків 28 848 27 555 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 18 765 20 790 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 582 592 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування  

595 620 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 

праці 

1 962 2 006 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 2 659 507 

Поточні забезпечення 2 722 2 286 

Інші поточні зобов’язання *  2 433 66 818 

Усього 58 566 121 174 

 

* Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.2020 року включають суми: 

  66 350 тис. грн. – поворотна фінансова допомога; 

         36 тис. грн. – заборгованість за профспілковими внесками; 

         43 тис. грн. – заборгованість за виконавчими листами; 

       389 тис. грн. – відсотки по банківському кредиту. 

 

  Усі поточні зобов’язання і забезпечення виникли у зв’язку з веденням товариством 

власної господарської діяльності. 

 

6.22. Забезпечення виплат персоналу (резерв оплати відпусток). 

тис. грн. 

Показник 2019 2020 

На 1 січня 2 062 2 722 

Нараховано 5 578 4 339 
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Використано 4 918 4 775 

На 31 грудня 2 722 2 286 

 

 

7. Операції з пов’язаними сторонами 

Згідно до ПСБО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін», пов’язані сторони 

включають: 

- підприємства, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників 

контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем 

разом з підприємством, яке звітує (сюди входять холдингові  Підприємства, дочірні 

підприємства або споріднені дочірні підприємства); 

- асоційовані  Підприємства – підприємства, на діяльність яких інвестор має суттєвий 

вплив і які не являються ні дочірніми, ні спільним підприємством інвестора; 

- фізичних осіб, які прямо або непрямо володіють суттєвим відсотком голосів у 

підприємстві, що звітує і в результаті мають суттєвий вплив на це підприємство, а також 

близьких членів родини кожної такої фізичної особи; 

- провідного управлінського персоналу, тобто тих осіб, що мають повноваження та є 

відповідальними за планування, керування та контроль діяльності підприємства, що звітує, в 

тому числі директорів та керівників компаній і близьких членів родин таких осіб; 

- підприємств, в яких суттєвий відсоток голосів належить, прямо або непрямо, особі, 

зазначеній в пунктах (в) чи (г), чи ті, на діяльність яких така особа здатна здійснювати суттєвий 

вплив. Це охоплює підприємства, що належать директорам або головним акціонерам 

підприємства, яке звітує, і підприємства, що мають члена провідного управлінського персоналу 

разом з підприємством, яке звітує. 

 

До пов'язаних сторін підприємства входять підприємства, що прямо або непрямо, через 

одне або більше підприємств, контролюють підприємство чи контролюються ним, чи 

контролюються спільно з підприємством та/або керівництвом підприємства. 

В даній фінансовій звітності пов'язаними вважаються сторони, одна з яких має 

можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та 

операційних рішень іншою стороною, як це визначено в ПСБО 23 «Розкриття інформації про 

пов’язані сторони». Рішення про те, які сторони є пов’язаними, приймаються не тільки на 

основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків із пов’язаними сторонами. 

Пов’язаними особами ТОВ «ВО «МОЛІС» в 2020 році були: юридичні особи – ТОВ 

«Моліс» (власник  39% статутного капіталу ТОВ «ВО «МОЛІС») і ТОВ «Голдес.» (власник 49% 

статутного капіталу ТОВ «ВО «МОЛІС»), які є асоційованими компаніями, а також громадянин 

України Голдобін С.А., який є засновником – кінцевим бенефіціарним власником 

(контролером) ТОВ «Моліс». За 2020 рік господарські операції з ТОВ «Голдес.» не 

проводились. 

 

В 2020 році здійснювались наступні операції з пов’язаними особами: 

тис. грн. 

Отримання поворотньої фінансової допомоги 14 900 

Операції "роялті"        16  

Операції з купівлі-продажу основних засобів, продукції, сировини та інших 

ТМЦ 
         1 

Оренда майна   1 206 
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У звітному періоді операції з пов’язаними сторонами на особливих умовах не 

здійснювались. Всі операції з пов'язаними сторонами проведені в рамках нормальних ринкових 

умов і вимог, відображені в обліку відповідно до застосовних принципів складання звітності. 

 

8. Ключовий управлінський персонал  

Згідно Статуту товариства ключовий управлінський персонал включає генерального 

директора.  

У 2020 році витрати товариства на винагороду ключовому управлінському персоналу 

склали у сумі 157 тис. гривень. Станом на 31 грудня 2020 р. товариство не має заборгованості за 

виплатами ключовому управлінському персоналу. 

9. Звітність за сегментами 

У зв’язку із відсутністю відокремлених частин діяльності підприємства, що 

відрізняються від інших по більшості ознак, визначених пунктом 4 ПСБО № 29 станом на 

31.12.2020р. операційні сегменти Товариством не визначені.   

10. Події після звітного періоду 

Події після закінчення звітного періоду, що надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Товариства на кінець звітного періоду (коригуючи події), відображаються у 

фінансовій звітності. Події після закінчення звітного періоду, які не є коригуючими подіями, 

відображаються у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими. 

На дату надання фінансової звітності на Товаристві не було встановлено подій, які 

можуть вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої 

інформації.  

 

11. Припущення щодо функціонування підприємства у найближчому майбутньому 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи із припущення про його 

функціонування в майбутньому, яке передбачає спроможність товариства реалізовувати активи 

та виконувати свої зобов’язання у ході здійснення звичайної діяльності.  

В кінці 2019 року з Китаю вперше прийшла інформація про коронавірус (COVID-19).  

У перші місяці 2020 року вірус поширився по всьому світу і його негативний вплив став 

набирати силу.  

В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме відчувати вплив нестабільної 

економіки в державі, пов’язаної з впливом пандемії COVID-19. Підприємство не володіє 

необоротними активами, які можуть знецінитись внаслідок  пандемії COVID-19 та 

запровадження карантинних (обмежувальних) заходів, або справедлива вартість який може 

бути суттєво змінена, у зв’язку з чим не прогнозує, що запровадження таких заходів буде мати 

прямий  негативний фінансовий вплив на діяльність підприємства у 2021 році. Натомість, 

запровадження карантинних та обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією COVID-19, 

може мати своїм наслідком негативний непрямий фінансовий вплив на діяльність Товариства, 

який полягає у зниженні платоспроможності контрагентів, що потенційно може призвести до 

збільшення ризиків несплати за реалізовану продукцію, зниження ділової активності, зниження 

обсягів реалізації та погіршення результатів фінансової діяльності Товариства.  




