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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних 
аудиторів, що міститься в представленому на сторінках 4 – 6 Звіту незалежних аудиторів, 
зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва і зазначених незалежних 
аудиторів, відносно фінансової звітності Дочірнього підприємства «Нова.Ком» (далі - 
Підприємство). 

Керівництво Підприємства відповідає за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2019 
року, результати його діяльності, а також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що 
закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
за текстом - МСФЗ). 

Під час підготовки фінансової звітності керівництво Підприємства несе відповідальність за: 

 Вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їхнє послідовне застосування; 

 Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

 Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх суттєвих відхилень в примітках до 
фінансової звітності; 

 Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Підприємство 
продовжуватиме свою діяльність в найближчому майбутньому, за винятком випадків, 
коли таке допущення неправомірне. 

Керівництво Підприємства також несе відповідальність за: 

 Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 
внутрішнього контролю на Підприємстві; 

 Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент 
підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансовий стан 
Підприємства та забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

 Вживання заходів у межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів 
Підприємства; 

 Запобігання і виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

Фінансова звітність Підприємства за фінансовий рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, яка 
наведена на сторінках з 7 по 48, була затверджена та підписана 03 червня 2020 року від імені 
Керівництва Підприємства: 
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3BlT HE3AflEXHOTO AyAI4TOPA

Sacuoeuuxy ma dupexmopy fl|1 (HOBA.KOM,

Ayuxa is 3acrepexeHHsM

Mn npoaenn aygur siHancoBoi 3BirHocri AoL]lpHboTo nlEnpheMcrBA (HOBA.KOM>
(HaAani - flignprevcrao), u.lo cKnaA,aerbcr 3 SaflaHcy (3eiry npo eiHaHcoBur craH) Ha 31 rpygHn
2019 poKy, 3airy npo giHaHcoai pe3yflbrarh (3Biry npo cyrynnrafi 4oxi4), 3eiry npo pyx fpouroBr4x
Kor.urB (3a nprMhrM MeroAoM) ra 3BiTy npo anacHrfi xaniran ga pix, qo saxinvnacF 3asHaqeHoo
Aaroo, i npnuirox Ao QiHaHcoBol seirHocri, BKrtoqaoLth ctncnnh Br4MaA 3Haqyulhx o6rixoahx
noriT14K.

Ha tauy AyMKy, 3a BnHFTKotvt BnJt,,tBy nhraHb, onncaHhx a pos4ini <Ocsoaa Anl Ayurr ia
3acrepexeHHrM) Halloro eairy siuancoea esirHicru, u.lo AoAaerbcr, ei406paxae 40croaipno, a
ycix cyrreenx acnexrax SiHaHcoattfr clrau fliAnpr,revcrea Ha 31 rpyAHr 2019 pory, fioro Sinancoaipe3ynbrarn i rpoLUoBi noroKu 3a pix, ulo saxiH,rhecn 3a3HaqeHoto 4aroo, si4noeiAHo Ao
Mixxapo4Hnx c-raHgapria SiHaHcoBor' seirHocri (Hagari - MCO3), ra ei4noaigae anvorarir 3axony
yKpaiHh (npo 6yxranrepcuxr,ri o6nir ra SinaHcoay seirHicrs B yKpajHi> siA 16.07.1g99 p, Ne9g6-
XIV ulo4o cKna4aHHfi +iHaHcoBoi seirHocri.

OcHoea Are AyMKl,t i3 3acrepexeHHrM

Ynpasniucuxrfi nepcoHan flignpuervrcrea He N4as Brqepnnoi insopvaqiT crocoBHo 6arrnqHoT
roxrponrcnvoi cropoHl4 a6o ii aigcyrnocri gnn qinefi qieT SiHaHcoBol seirHocri. Ocrinsxn,
ynpaeniHcuxntZ nepcoHar lii4nprevcraa He N4ae BhqepnHoT ixsoprrirarlii crocoBHo nepeniKy
nignprenacra, rri nepe6yaanrs nig xoHrponeu a6o cniruxnu KoHrpoleM rixqeeoi KoHrpofltotorioi
cropoHl4 flignpneucraa, Mh He 3MorJrn orphMarh AocrarHi ra npnfixrrui ayghropcbKi AoKa3ur no
BtAHOtlleHHto AO nOBHOrrl pO3Kpt4TTF iH$OpMaqij npo onepaqii Ta 3arruKh s nog'ssaH MLl
cropoHaMh y llpnuirqi 30 4o qiei +iHaHcoBoi sgirHocri. flK pe3yrbrar, Nrh He 3Mor5t4 niArBep44l4
vr 6ynn ahxoHaHi Br4Morh MixHapoAHofo craHAapry $inaHcoaoT sairHocri McBo 24 <po:r<purrn
iHSopvaqii npo noa'nsani cropoH14) r4oAo po3Kpr4rrr insoprriraqil.

Mu npoaenu ay4rr ai4noaigno 4o MixHapoAHr4x craH4apria aygnry (nagari-MCA). HaLuy
eiAnoeigaruricrs sri4ro 3 r-ll4Ml4 craHAapraNirrl BllKfla.qeHo a posgini <<Brgnoai4aruHicrb ayArropa
3a ayAhr SiHaHcoBoi seirHocri) nauoro aairy. M e HesanexHnt\r14 no aiAFlou.leFtFtrc .ao
l-li4npreucraa 3fiAHo 3 Kodexcom emuxu npogeciituux 6yxeanmepie papn a MixHapoAnrx
craHAapriB ernKi Aru byxfaflTepiB (HaAani - Kogexc PMCEE) ra erroHann iHuJi o6og'Rsxn s ernxu
BiAnoBiAHo 4o Ko4excy PMCE6. Mu aeaxaenao, qo orprvaHi HaM ayA ropcuxi goxasn e
gocraruivtt i npriurrnnvn Aflt BLlKoplrcraHHf, ix FK ocHoBh AJ-rr HaLUoi Ay[itKra ia sacrepexenHnv.

lloqcHrceanuHri naparpa$

Mr seepraevo yBary Ha np MirKy 30 go eiHaHcoeoi seirHocri, FKa cBiAqhrb npo 3HavHy
xonqeHrpaqiic onepaLliti ra 6anaHcig flignpreucraa 3 noB'r3aHh[l4 cropoHaM .

Mn :eepraevo yBary Ha npuruirry 33 go $iuancoaoT 3BiTHocri, e nxifi posxplrro in$oprraaqio r4ogo
nor!hpeHHr B cBiri KopoHaaipycHoi xBopo6h (covlD-19), rKa Bn3HaHa Bo03 nangerureo
1 1 6epesHn 2020 poxy. Y :a'nsxy s qrn,r Ka6iHerorv nltiHrcrpie yKpaiH[ 6yno sanpoea4xeHo KapaHrL4Hra isLui o6nrexyearuHi 3axoAn, cnpFMoeaHi Ha nporrgin nouhpeHHr insexr.lii B yKpaIHi.



ynpaBniHcbKhfi nepcoHart Ili4npnerucraa sgiticHoe oqiury 4o4arroerx prenxie 4nr 4iRlsnocrr ra
ix N/lo)<i ehfi BnuhB Ha 6eanepepaHicru girnsHocri lli4npuerucrea. OviryerscR, uqo fioro noeurrZ
BnrhB Moxe 6yl4 cyrreBhn,t, ane ioro HeMoxnhBo oqiHhrh ra anrraipnrr.

HaLuy pynrxy 3 tlrx nfiTaHb He 6yfio uo4nSixoaano.

lHuri ntaraxHc

flopiaHrnuua ginancoaa esirHicrs flignprevcrea 3a prK, ulo sariH,r4gcs 31 fpyAHr 201g poxy r-re
nignnrala aygrry.

Bi4noei4anuHicrs ynpaenixcbKoro nepcoHany ra rxx, xoro xa4ineuo xafieuquun
noBHoBaxeHHnuu, aa $itatcoey :eirticru
Vnpaelincsxttfi nepcoHan nece ei4noai4anuricrs sa cKnarqaHHff igocroaipue noAaHHr $iuaucoaoT
seirHocri BiAnoBiAHo Ao Mco3 ra 3a raKy cr4creMy enyrpiu:nsoro KoHrponp, nxy ynpaeriHcuxrrz
nepcoHarl Bl43Haqae norpioHolo Atlr rolo, u1o6 sa6esnevur[ cKraAaHHr QiHaucoaoT seiruocri, u1o
ge uicrrrs cyrreBux Br4Kp BleHb BHactifloK LlJaxpafcrBa a6o noMhnKh.

flpr c na4anni SiHancoaoi 3BiTHocri ynpaariucurrai nepcoHan uece aignoaigansuicrs aa oqiHxy
s4arnocri flignpuevcraa npoAoB)KyBarn caoo 4innuxicru na 6eonepepaHift ocHoai, po3Kp Bapqr4,
Ae qe 3acTocoBHo, n,4raHHF, ulo cTocylorbcF 6eanepepanocri 4innunocri, ra BhKopl4croBytoLtr4
np nyuleHHF npo oesnepepsnicru ginrsHocri nx ocHosl4 Ann 6yxralrepcuxoro o6nixy, xpi|
eltna4xia, rxqo ynpaanixcur<rft nepcoxar a6o nnanye nixei4yaarr llignpuervcreo qv npnnn1nr1
4irnsHicrs, a6o He uae iHur,rx peanuHrx anbrepHarrB Llbonry.

Ti, xoro Ha4ireno nafrenulrun noBHoBaxeHHt r\i114, Hecyrb aiAnoergarsntctb 3a HarflFA 3a npouecoM
SiHaHcoBofo eairyeaxuR [1ig n p ra e rrll cra a.

Bi4noei4anuxicrb ayAglropa 3a ayAtlT $iuarcoeoi seirnocri
Haiurvn qrrnun e orphMaHHr o6r'pyHroeaHoi BneBHeHocri, r4o einaxcoea ssirHicru y qinoMy He
Micrnrb cyrreBoro BrlKpnBfleHHF BHacniAoK r.uaxpaftcraa a6o novunrr, Ta BnnycK sairy aygraropa,
fiKnft MicrlilTb Hauy AyMKy. O6lpyHToBaHa enegHeFricru e BhcoKr4M piBHeM BneBHeHocri, npore He
rapaHTyo, ulo ayALlT, npoeegetrfi aignoaiAto no MCA,3aBXAn BhFBhrb cyrreBe BhKphBreHHn,
FKUIO raKe icHye. B Kpr4BreHHF MO)Kyrb 6yrra pe:ynsrarorr,r u:axpaicraa a60 nouurlxr; eoHn
BBaxatorbcfi cyrreBrMh, FKu]o oKpeMo a60 e cyxynuocri, rx o6ipyHroeano oviryerscr, BoHl4
lvlo)KyTb BnrhBatr Ha eroHotttirtHi piueHHt Kopr.tcTyBaLtiB, U1O npltfiuanrucfi Ha ocHoBi t_liej
QinancoaoT aairnocri.

Buxoxylcvr,r ay4rar eiAnoai4Ho Ao Bl4Mor MCA, nta BnKopr4croByeMo npo$ecirzne cyAXeHHF ra
npo$ecifiHlrri cKenrhlltl3M nporFroM ycboro 3aBiqaHHF 3 aylntlry.l(piru roro, vr:

. iAenrrQixyeuo ra oqitrceMo ph314KL1 cyrreBoro BnKphB|eHHF 6iHaHcoBol seirHocri
BHacrifloK uaxpafrcrBa qh noM lKr, poepo6l.Revo ri arxonyeuo aygnropcsr<i npoqegyprl y
eignoaigs na qi pnsulxr,r, a raKox orpnt\,tyeMo ay4urropcuri AoKa3h, u.lo e AocrarHitMh ra
nphtnHflTHhMl4 Arlt Bh(opl'4craHHF lx tK ocHoBLl AtF HauJoi AyMKl4. Pngnx neanqanexxg
CYTTEBOTO BLIKPhBNCHHF BHACrI|AOK LUAXPAfiCTBA C BhU]|/1M, HiN 4NN ENTPNENCHHfi BHACfl|AOK
noMhflKt1, ocKi|bKr4 luaxpafcrBo Moxe BKroqarh svoey, ni4po6xy, uaavrcui nponycKr/,
HenpaB nbHi TBep,qxeHHF a6o HexryaaHuR 3axo,qaMn auyrpiu:nuoro KoHTporto;

. orpr4MyeMo posyrririHHr saxogia aHyrpiu.tHbofo KoHTporlo, tl]o crocyrorb cn aygATy, AnF
poepo6r(t,r ayAnropcbKrlx npoqeAyp, nxi 6 ai4noeiAanr o6craarHana, a He AnF BhcfloBreHHt
AyMKr4 l4o4o e$exrnauocri c crenrll eHyrpiuHsoro KoHrporto;

. oLliHrceMo npnfinRrnicru 3acrocoBaHL4x ooniKoBhx nonirnr ra o6/pynroaaticrs o6niroenx
oqiHox i aignoeigunx posrprrria inSoprrraqii, spo6ren x ynpaeniHcsxnv nepcoHa|oM;

. AoxoAl4Mo B14cHoBKy u.loAo npIfl.lFruocri aulropncraHtr ynpaeniHcbKhM nepcoHar]oM
nphnyuleHHF npo 6e3nepepBHicrs 4innuHocri rK ocHoBr4 Anr oyxralrepcsxoro o6rixy ra na
ocnoei orpnuaH X ay4rlTopcbxrx 4oraeia po6 Mo BhcHoBoK, qL icuye cyrroea
HeBh3FlaqeHicrb uloAo noAif a6o yMoB, qxi nocraa|/1nn 6 nig axauwrfi cyMHiB Nro)<n[Bicrb
lliAnp eMcrBa npoAoBxr4rLl 6esnepepairy 4innunicrs. F KU..lo Mh AoxoAhMo BrlcHoBKy Lr{oAo
icHyaanun raKoi cyrreBoT HeehsxaqeHocri, Mlt noBrjHHi nphBepHyrr4 yBary B cBoeN4y 3Brrl
ayAhropa Ao BiAnoBiAHr4x posrpnrrie iHsopMaqii y $iaancoaifi eeirxocri a60, arqo rari



po3Kphrrfl iH$opMaqii e HeHarexH Mt4, MoAh+iKyBarn cBoo AyMKy. Haui Bt4cHoBKh
ipynrynrucn Ha ayghropcbKr4x AoKa3ax, orphMaHhx Ao Aar HaLUofo 3siry aygllropa. Brin,l
N4arZOyrHi noAii a6o yNroBh Moxyrb npnMycr4Tl4 flignpuevrcrao npr nt/lHtlrt ceorc 4irnsnicru
Ha 6e3nepeoBHii ocHoBi.

. ol-.ltHfosrMo 3afa|bHe noAaHHfi, crpyKTypy ra sNricr QiHaHcoBoi aeirFlocri BKn|oqHo 3
po3l(pr4rrFMt4 iHsopMaqij, a raKox re, qn noKa3ye siuancoea ssirHicrs onepaqiT ra noflii, t40
noxnaAeui B ocHoBy ii cKraAaHHF, rax, u1o6 Aocffrrr4 Aocroaipnoro eigoopaxeHHr.

Mn noaipounroMo rr/M, roro HaAileno Hafienqnur noBHoBaxeHHrMr, insoprrlaqio npo
3anflaHoBaHrfr o6crr i .{ac npoBeAeHHfl ay Anry ra cyrreei ayArropcbKi pe3yrbrar[, BKrtoqarc'{n
6y4u-nri sxavui ne4onixu chcreMh eHyrpiunuoro KoHrponto, ahnaneHi tavr nig qac ay4yrry.

Mr taxox HaAasMo rl4M, Koro xaAineuo Hafiauulultr noBHoBaxeHHfitvtn, TBepAXeHHr, UIO Mt4
BuKoHafln AopeqHi ernqHi BtlMorh 4oAo Heaanexnocri, ra noaiAorrlnReuo iM npo eci crocynxr,r rl iuui
nhraHHn, FKi MoTnl4 6 O6ipyUrOaaHo BBaxar cb raKnMh, t{o BnnhBanrb Ha Hauy He3are}{Htcrb, a
TaKO)K, Ae qe 3aCTOGOBHO, u.lOAO B aaxogie.

Knrcqoenfi naprHep 3 aygxry C.M. Kagra

HoMep peecrpaqiT y Peecrpi ay4r,rropia B ayArropcbKoi Aisnunocri: 10'l 149

Mr. lBaHo-OpaHKiecux, 03 qepaHn 2020 p.

ToBapt4crBo 3 06MexeHolo BiAnoBi,qanbHicrto (OPBI-Ay[?1T). l4eHrrasixaqifinu fi KoA 3a eflPnOy:3 4623723.
lopu4uvHa aApeca: 76018, ru. laaro-OpauriacbK, Byn. 6. Jlenxoro,6yA. 34, oeic 1, refi. (0342) 7S-0S-01.

TgB (oPBl-AyAl4T) BKnloqeHo Ao Peecrpy ay4uropie ra cy6'elc|iB ayA[ropcbKoi AjqnbHocri 4o poe4iny 3
(Cy6'el<r!4 ayAtaropcbKoi AienbHocri, iKi [,rarcrb npaBo npoBoAl4l4 o6os'nsxoeulrl ayAur QiHaHcoBoi 3BlrHocl).
flocLmaHHe Ha peecrp: htips://www.apu.com. uaisubjekty-audytorskoi-dijalnostl-jaki-majut-pravo-provodyty-
obovjazkovyj-audytfinansovoi-zvitnosti/

er)iS3!4,
\J-opaH(

.-6$0xa8o;

/_";

i(IlBI ililff,

IQsz:r ?
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  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство Дочірнє Підприємство «Нова. Ком»  Код за ЄДРПОУ 35074707 

Територія Гола Пристань за КОАТУУ 6510300000 

Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство за КОПФГ 160 

Вид економічної діяльності Забір, очищення та постачання води за КВЕД 36.00 

Середня кількість працівників  69   
Адреса, телефон 75600, Херсонська обл., м. Гола Пристань, буд. 70   

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) 

на 31 грудня 2019 року Форма № 1 Код за ДКУД 1801001 
 

Актив 
Код 

рядка 
Примітка 

На 1 січня 
2018 року 

На 31 грудня 
2018 року 

На 31 грудня 
2019 року 

I. Необоротні активи      

Нематеріальні активи 1000 7 - 204 246 

первiсна вартiсть 1001  - 204 259 

накопичена амортизація  1002  - - (13) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 1 258 259 1 373 

Основні засоби 1010 9 5 847 24 650 20 302 

первiсна вартiсть 1011  7 731 29 495 29 914 

знос  1012  (1 884) (4 845) (9 612) 

Інвестиційна нерухомість 1015  - - - 

Довгострокові біологічні активи 1020  - - - 

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:      

які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 

1030 
 

- - - 

інші фінансові інвестиції 1035  - - - 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  - - - 

Відстрочені податкові активи 1045 28 128 1 019 617 

Гудвіл 1050  - - - 

Iншi необоротнi активи 1090  - - - 

Усього за роздiлом I 1095  7 233 26 132 22 538 

II. Оборотні активи      

Запаси 1100 10 793 1 141 1 700 

Поточні біологічні активи 1110  - - - 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

1125  - - - 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:      

за виданими авансами 1130 11 50 15 166 

з бюджетом 1135 11 - 1 293 293 

у тому числі з податку на прибуток 1136  - - - 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками із внутрішніх розрахунків 

1145 11 - 505 5 027 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 23 62 28 

Поточні фінансові інвестиції 1160  - - - 

Гроші та їх еквіваленти 1165 12 3 815 826 

Витрати майбутніх періодів 1170  - - - 

Інші оборотні активи 1190  - - - 

Усього за розділом II 1195  869 3 831 8 040 

III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 

1200  - - - 

Баланс 1300  8 102 29 963 30 578 
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Пасив 
Код 

рядка 
Примітка 

На 1 січня 
2018 року 

На 31 грудня 
2018 року 

На 31 грудня 
2019 року 

I. Власний капітал      

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13 1 500 1 500 1 500 

Капітал у дооцінках 1405  - - - 

Додатковий капітал 1410  - 5 929 5 917 

Резервний капітал 1415  - - - 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1420  274 (4 773) (3 543) 

Неоплачений капітал 1425  - - - 

Вилучений капітал 1430  - - - 

Усього за розділом I 1495  1 774 2 656 3 874 

II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення 

     

Відстрочені податкові зобов'язання 1500  - - - 

Довгострокові кредити банків  1510  - - - 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 14 - 21 202 2 125 

Довгострокові забезпечення 1520  - - - 

Цільове фінансування 1525  - - - 

Усього за розділом IІ 1595  - 21 202 2 125 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      

Короткострокові кредити банків 1600  - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за:      

довгостроковими зобов'язаннями 1610 15 - 4 190 21 683 

товари, роботи, послуги 1615 16 1 629 760 

розрахунками з бюджетом 1620 17 86 211 762 

у тому числі з податку на прибуток 1621  - - - 

розрахунками зі страхування 1625  35 - 43 

розрахунками з оплати праці 1630  60 245 325 

Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

1635  - - - 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

1645 18 5 850 349 157 

Поточні забезпечення 1660 19 283 477 843 

Доходи майбутніх періодів 1665  - - - 

Інші поточні зобов'язання 1690  13 5 7 

Усього за розділом ІII 1695  6 328 6 106 24 580 

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

для продажу, та групами вибуття 
1700  - - - 

Баланс 1900  8 102 29 786 30 401 
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  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство Дочірнє Підприємство «Нова. Ком» Код за ЄДРПОУ 35074707 

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) 

за 2019 рік Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 21 37 366 18 468 

Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 22 (22 365) (12 085) 

Валовий:     

прибуток 2090  15 001 6 383 

збиток 2095  - - 

Інші операційні доходи  2120 23 314 84 

Адміністративні витрати 2130 24 (7 638) (8 817) 

Витрати на збут 2150 25 (735) (416) 

Інші операційні витрати 2180 26 (1 239) (1 305) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:     

прибуток 2190  5 703 - 

збиток 2195  (-) (4 071) 

Доход від участі в капіталі 2200  - - 

Інші фінансові доходи 2220  - - 

Інші доходи 2240  33 30 

Фінансові витрати 2250 27 (4 103) (1 899) 

Втрати від участі в капіталі 2255  - - 

Інші витрати 2270  (1) (-) 

Фінансовий результат до оподаткування:     

прибуток 2290  1 632 - 

збиток 2295  - (5 940) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 28 (402) 892 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  

2305  - - 

Чистий фінансовий результат:       

прибуток 2350  1 230 - 

збиток 2355  - (5 048) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  - - 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  - - 

Накопичені курсові різниці 2410  - - 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 
 

- - 

Інший сукупний дохід 2445  - 5 929 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  - 5 929 

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  - 5 929 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465  1 230 881 
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Матеріальні затрати 2500  10 796 7 058 

Витрати на оплату праці 2505  9 518 6 502 

Відрахування на соціальні заходи 2510  1 939 1 452 

Амортизація 2515  4 977 1 117 

Інші операційні витрати 2520  4 566 7 378 

Разом 2550  31 796 23 507 

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
Примітка За 2019 рік За 2018 рік 

Середньорічна кількість простих акцій 2600  - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  - - 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 
 

- - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650  - - 
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  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство Дочірнє Підприємство «Нова. Ком» Код за ЄДРПОУ 35074707 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 

за 2019 рік Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За 2019 рік За 2018 рік 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності    

Надходження від:    

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 40 319 21 939 

Повернення податків і зборів 3005 - - 

у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 

Цільового фінансування 3010 - - 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19 - 

Надходження від повернення авансів 3020 59 - 

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

Надходження від операційної оренди 3040 38 66 

Надходження від страхових премій 3050 - - 

Інші надходження 3095 548 147 

Витрачання на оплату:    

Товарів (робіт, послуг) 3100 (14 372) (16 559) 

Праці 3105 (7 694) (4 992) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (1 884) (1 548) 

Зобов’язань із податків і зборів 3115 (5 085) (1 719) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 (2 790) (318) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 (2 295) (1 401) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (2 500) (-) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (-) (-) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 - - 

Інші витрачання 3190 (834) (2 056) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 8 614 (4 722) 

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації:    

фінансових інвестицій 3200 - - 

необоротних активів 3205 15 - 

Надходження від отриманих:    

відсотків 3215 - - 

дивідендів 3220 - - 

Надходження від деривативів 3225 - - 

Надходження від погашення позик 3230 - - 

Інші надходження 3250 - - 

Витрачання на придбання:    

фінансових інвестицій 3255 - - 

необоротних активів 3260 (1 842) (13 197) 

Виплати за деривативами 3270 - - 



ДП «НОВА.КОМ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

12 

Витрачання на надання позик 3275 - - 

Інші платежі 3290 - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (1827) (13 197) 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 - - 

Отримання позик 3305 -  20 254 

Інші надходження 3340 - - 

Витрачання на:    

Викуп власних акцій 3345 - - 

Погашення позик 3350 (254) - 

Сплату дивідендів 3355 - - 

Витрачання на сплату відсотків 3360 - - 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 (6 519) (1 523) 

Інші платежі 3390 - - 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (6 773) 18 731 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 14 812 

Залишок коштів на початок року 3405 815 3 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 (3) - 

Залишок коштів на кінець року 3415 826 815 
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  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2020 | 01 | 01 

Підприємство Дочірнє Підприємство «Нова. Ком» Код за ЄДРПОУ 35074707 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

за 2019 рік Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст- 
рований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у  
дооцінках 

Додатко- 
вий 

капітал 

Резерв- 
ний  

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри- 

тий 
збиток) 

Неопла- 
чений 

капітал 

Вилуче- 
ний 

капітал 
Всього 

Залишок на початок року 4000 1 500 - 5 929 - (4 774) - - 2 655 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1 500 - 5 929 - (4 774) - - 2 655 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 - - - - 1 230 - - 1 230 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 - - - - - - - - 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - - 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 - - - - - - - - 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 - - - - - - - - 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 - - - - - - - - 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - (12) - - - - (12) 

Разом змін в капіталі 4295 - - (12) - 1 230 - - 1 218 

Залишок на кінець року 4300 1 500 - 5 917 - (3 544) - - 3 873 
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  КОДИ 

 Дата (рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01 

Підприємство Дочірнє Підприємство «Нова. Ком» Код за ЄДРПОУ 35074707 

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

за 2018 рік Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст- 
рований 

(пайовий) 
капітал 

Капітал у  
дооцінках 

Додатко- 
вий 

капітал 

Резерв- 
ний  

капітал 

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри- 

тий 
збиток) 

Неопла- 
чений 

капітал 

Вилуче- 
ний 

капітал 
Всього 

Залишок на початок року 4000 1 500 - -  274 - - 1 774 

Коригування:          

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - 

Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - 

Інші зміни 4090 - - - - - - - - 

Скоригований залишок на 
початок року 

4095 1 500 - - - 274 - - 1 774 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 

4100 - - - - (5 048) - - (5 048) 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 - - 5 929 - - - - 5 929 

Розподіл прибутку:          

Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - - 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 

4205 - - - - - - - - 

Відрахування до резервного 
капіталу 

4210 - - - - - - - - 

Внески учасників:          

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4245 - - - - - - - - 

Вилучення капіталу:          

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 

4265 - - - - - - - - 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 

4270 - - - - - - - - 

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - 

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - - 

Разом змін в капіталі 4295 - - 5 929 - (5 048) - - (881) 

Залишок на кінець року 4300 1 500 - 5 929 - (4 774) - - 2 655 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Примітка 1. Загальна інформація 

Повна назва: Дочірнє підприємство «Нова.Ком» (далі – Підприємство). 

Код ЄДРПОУ: 35074707. 

Місцезнаходження: 75600, Херсонська обл. ,м. Гола Пристань, вул.Берегова,70 

Державну реєстрацію Підприємства проведено 08.11.2007 року за № 1 488 102 0000 000684. 

Основні види економічної діяльності Підприємства за звітний період:  

 11.07 – Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших 
вод, розлитих у пляшки; 

 36.00 – Забір, очищення та постачання води (основний); 

 46.39 – Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами; 

 46.90 – Неспеціалізована оптова торгівля; 

 47.11 – Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими виробами; 

 49.41 – Вантажний автомобільний транспорт; 

 71.12 – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах. 

Середня кількість працівників за 2019 рік – 69 осіб (за 2018 рік – 65 осіб). 

Інформація про структуру володіння станом на 31.12.2019 р. і 31.12.2018 р. наведена у 
примітці 13. 

Примітка 2. Операційне середовище 

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. 

Нестабільність політичної та економічної ситуації, що спостерігалася в Україні в попередні 
роки, продовжилась і у 2019 році. 

На ринок України впливають економічні, політичні, соціальні, правові та законодавчі ризики, 
які відрізняються від ризиків країн із більш розвинутими ринками. Основними зовнішніми 
чинниками негативного впливу є ведення воєнних дій на території держави, серед внутрішніх 
можна виділити: відсутність комплексного підходу уряду до покращення макроекономічних 
показників, поєднання і взаємне підсилення яких призводить до негативних ефектів розвитку 
економіки. В результаті відбувається падіння ВВП і прискорення темпів інфляції. Внутрішні 
політичні проблеми та посилення напруги в регіонах погіршують також інвестиційний клімат. 
Законодавство і нормативно-правові акти, які впливають на господарські організації в Україні, 
продовжують зазнавати стрімких змін, а для податкового і регуляторного середовища 
характерне використання різноманітних тлумачень.  

Враховуючи те, якою широкою є програма необхідних реформ, ключовим питанням 
залишається здатність уряду впровадити всі необхідні реформи ефективно та правильно. 
Майбутній напрям економічного розвитку України великою мірою залежить від податкової та 
монетарної політики Уряду, разом зі змінами у правовому, регуляторному та політичному 
середовищі. 

У зв’язку з неможливістю передбачити почерговість реформ, всі антикризові заходи уряду і 
заходи з економічного відновлення, неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної 
економічної ситуації на фінансовий стан Підприємства. 
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Управлінський персонал не може передбачити всі тенденції, які могли б вплинути на розвиток 
економічного середовища, а також те, який вплив вони можуть мати на фінансовий стан 
Підприємства. Проте управлінський персонал впевнений, що в ситуації, що склалася, воно 
вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільності та подальшого розвитку 
Підприємства.  

Примітка 3. Основи підготовки фінансової звітності 

Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, складена відповідно до вимог 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), випущених Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку, як цього вимагає Закон України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року N 996-XIV зі змінами та доповненнями. 

За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство 
готувало фінансову звітність відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку 
України (далі - НПСБО). 

Керуючись МСФЗ 1 «Перше використання міжнародних стандартів фінансової звітності», 
Підприємство обрало 1 січня 2018 року датою переходу на МСФЗ. 

Фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчився цією датою є 
першою фінансовою звітністю Підприємства за МСФЗ, що були розроблені Радою з 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та роз’яснень Комітету з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності, що були затверджені та діяли на дату складання фінансової 
звітності. Вплив першого застосування МСФЗ та узгодження з попередньою звітністю за 
НПСБО описано нижче в цій примітці. 

Форми звітів складені у відповідності до вимог Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджених наказом 
Міністерства фінансів України № 73 від 07 лютого 2013 року (зі змінами), у межах чинного 
законодавства, нормативних актів Міністерства фінансів України та міжнародних стандартів 
фінансової звітності. 

Фінансова звітність Підприємства підготовлена на основі облікових політик та облікових оцінок 
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в діючій редакції 
затвердженій Радою з Міжнародних стандартами фінансової звітності (Рада з МСФЗ) станом 
на 31.12.2019 року. 

Функціональною валютою та валютою подання фінансової звітності Підприємства є українська 
гривня. Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Підприємства, 
вважаються операціями в іноземних валютах. 

Фінансова звітність представлена в тисячах гривень, а всі суми округлені до цілих тисяч, крім 
випадків де вказано інше. 

Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, 
сплаченої в обмін на товари та послуги. Справедлива вартість визначається як ціна, яка була 
б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у звичайній операції між 
учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому 
спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки.  

Вплив переходу на МСФЗ та узгодження із попередньою звітністю за НПСБО 

Наказом від 04.01.2019 № 1-ОП введено в дію нову облікову політику, де зафіксовані основні 
принципи, методи і процедури, які використовувались Підприємством у 2019 році для 
складання і подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ. 

В результаті цього, облікова політика Підприємства для цілей складання звітності за МСФЗ 
зазнала змін. Основні положення облікової політики Підприємства розкриті в примітці 5. 



ДП «НОВА.КОМ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

17 

Керівництво Підприємства вважає, що всі зміни облікової політики призведуть до надання 
більш правдивих, достовірних відомостей та доречнішої інформації щодо вартості активів, 
зобов'язань та фінансових результатів діяльності Підприємства, а також забезпечать повну 
відповідність вимогам всіх чинних МСФЗ. 

Внаслідок переходу на МСФЗ фінансова звітність ДП «Нова. Ком» станом на 31.12.2017 року 
і на 31.12.2018 року за НПСБО була трансформована з урахуванням внесених 
трансформаційних коригувань.  

Вплив внесення трансформаційних коригувань на окремі статті Балансу (Звіту про фінансовий 
стан), складеного згідно з МСФЗ у форматі, передбаченому НП(С)БО 1, на 1 січня 2018 року і 
на 31.12.2018 року представлений наступним чином. 

Таблиця узгоджень показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2018 р. 

 
Код 

рядка 
№ 

кор. 

За даними 
НПСБО 

31.12.2017 

Трансфор-
маційне 

коригування 

За даними 
МСФЗ 

01.01.2018 

Актив      

Основні засоби 1010  5 847 - 5 847 

первісна вартість 1011 1* 7 935 (204) 7 731 

знос 1012 2* (2 088) 204 (1 884) 

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 

1130 3* - 50 50 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4* 59 (36) 23 

Витрати майбутніх періодів 1170 5* 19 (19) - 

Інші оборотні активи 1190 6* 12 (12) - 

Всього   5 937 (17) 5 920 

Пасив      

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

1645 7* 5 862 (12) 5 850 

Інші поточні зобов’язання 1690 8* 18 (5) 13 

Всього   5 880 (17) 5 863 

Нижче наведено опис коригувань Балансу (Звіту про фінансовий стан), складеного згідно з 
МСФЗ станом на 01.01.2018 р.:  

 перенесення проамортизованих малоцінних необоротних матеріальних активів зі статті 
«Основні засоби» в статтю «Інші необоротні активи». В результаті цього первісна 
вартість і сума зносу статті «Основні засоби» зменшились на 204 тис. грн (1*, 2*); 

 перекласифіковано витрати майбутніх періодів до складу дебіторської заборгованості 
за виданими авансами. В результаті цього стаття балансу «Витрати майбутніх 
періодів» зменшилась, а стаття «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» 
збільшилась на суму 19 тис. грн (3*, 5*); 

 перенесення виданих авансів зі статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» в 
статтю «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» і в результаті їх 
зменшення і збільшення відповідно на 31 тис. грн(4*, 3*); 

 списано з іншої поточної дебіторської заборгованості сума податку на додану вартість. 
В результаті цього статті балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» та стаття 
«Інші поточні зобов’язання» зменшилась на суму 5 тис. грн (4*, 8*); 

 списано зі статті «Інші оборотні активи» та зі статті «Поточна кредиторська 
заборгованість із внутрішніх розрахунків» сума податку на додану вартість на суму 
12 тис. грн (6*, 7*).  
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Таблиця узгоджень показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р. 

 
Код 

рядка 
№ 

кор. 

За даними 
НПСБО 

31.12.2018 

Трансфор-
маційне 

коригування 

За даними 
МСФЗ 

31.12.2018 

Актив      

Основні засоби 1010  16 500 7 946 24 650 

первісна вартість 1011 1* 19 704 9 587 29 495 

знос 1012 2* (3 204) (1 641) (4 845) 

Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

1125 3* 4 (4) - 

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 

1130 4* - 15 15 

Дебіторська заборгованість з бюджетом 1135 5* 1 205 88 1 293 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6* 64 (2) 62 

Гроші та їх еквіваленти 1165 7* 861 (46) 815 

Витрати майбутніх періодів 1170 8* 13 (13) - 

Інші оборотні активи 1190 9* 43 (43) - 

Всього   20 418 8 145 28 563 

Додатковий капітал 1410 10* 188 5 741 5 929 

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1420 11* (3 789) (985) (4 774) 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 12* 20 254 948 21 202 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

1610 13* - 4 190 4 190 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування 

1625 14* 1 (1) - 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

1645 15* 2 092 (1 743) 349 

Інші поточні зобов’язання 1690 16* 8 (3) 5 

Всього   19 860 8 147 28 007 

Нижче наведено опис коригувань Балансу (Звіту про фінансовий стан), складеного згідно з 
МСФЗ станом на 31.12.2018 р.:  

 перенесення проамортизованих малоцінних необоротних матеріальних активів зі статті 
«Основні засоби» в статтю «Інші необоротні активи». В результаті цього первісна 
вартість і сума зносу статті «Основні засоби» зменшились на 397 тис. грн (1*, 2*); 

 визнано актив з права користування в статті «Основні засоби» і орендне зобов’язання 
в статті «Інші довгострокові зобов’язання» в сумі 10 188 тис. грн (1*, 2*, 12*); 

 проамортизовано актив з права користування на суму 2 038 тис. грн (2*); 

 перекласифіковано статтю «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» до 
складу статті «Інша поточна дебіторська заборгованість» на суму 4 тис. грн (3*, 6*); 

 перекласифіковано витрати майбутніх періодів до складу дебіторської заборгованості 
за виданими авансами. В результаті цього стаття балансу «Витрати майбутніх 
періодів» зменшилась, а стаття «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» 
збільшилась на суму 13 тис. грн (4*, 8*); 

 перенесення залишку по спеціальному рахунку в казначействі для сплати ПДВ зі статті 
«Гроші та їх еквіваленти» у статтю «Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом» на суму 45 тис. грн (5*, 7*); 

 перенесення заборгованості по податку на додану вартість зі статті «Інші оборотні 
активи» у статтю «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» на суму 
43 тис. грн (5*, 9*); 
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 збільшено статтю «Додатковий капітал» і зменшено статтю «Інші довгострокові 
зобов’язання» на суму дисконту 5 741 тис. грн (10*, 12*); 

 зменшено статтю «Нерозподілений прибуток (Непокритий збиток)» та збільшено «Інші 
довгострокові зобов’язання» на суму амортизації дисконту – 807 тис. грн (11*, 12*); 

 перенесення зі статті «Інші довгострокові зобов’язання» в статтю «Поточна 
кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями» частину 
заборгованості на суму 4 190 тис. грн. 

Влив трансформаційних коригувань на окремі статті Звіту про фінансові результати (Звіту про 
сукупний дохід) за 2018 рік наведені далі. 

Таблиця узгоджень показників Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 
2018 рік 

 
Код 

рядка 

За даними 
ПСБО 

31.12.2018 

Трансфор-
маційне 

коригування 

За даними 
МСФЗ 

31.12.2018 

І. Фінансові результати     

Собівартість реалізованої продукції 2050 (12 999) 914 (12 085) 

Фінансові витрати 2250 - (1 899) (1 899) 

Нижче наведено опис коригувань Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 
складеного згідно з МСФЗ за 2018 рік:  

 зменшено собівартість реалізованої продукції на суму 913 тис. грн; 

 збільшення статті «Фінансові витрати» на суму 1 899 тис. грн у зв’язку із нарахуванням 
амортизації дисконту за позикою у сумі 807 тис. грн та фінансових витрат за орендними 
зобов’язаннями у сумі 1 092 тис. грн. 

Примітка 4. Використання суджень та припущень для оцінки  

Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Підприємство обліковує і презентує 
операції та інші події у відповідності до їх сутності і економічних обставин, а не тільки у 
відповідності з юридичною формою. Тому підготовка фінансової звітності у відповідності до 
МСФЗ потребує від управлінського персоналу Підприємства застосування оціночних суджень 
та припущень, які впливають на величину активів, зобов’язань та потенційних зобов’язань, які 
відображені у звітності на дату фінансової звітності, та представлених сум доходів від 
реалізації товарів, робіт та послуг за звітний період. Ці оцінки та припущення базуються на 
попередньому досвіді управлінського персоналу та інших факторах, у тому числі на 
очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. 
Оцінки і припущення постійно переглядаються на дату складання фінансової звітності в зв’язку 
з ринковими змінами чи зміни обставин, непідконтрольних Підприємству. Таким чином, 
фактичні результати можуть відрізнятися від оціночних. 

Судження 

У процесі застосування облікової політики управлінським персоналом Підприємства 
застосовуються певні професійні судження, крім облікових оцінок, які мають суттєвий вплив 
на суми, відображені у фінансовій звітності. Такі судження, зокрема, включають правомірність 
припущення щодо безперервності діяльності Підприємства, зменшення корисності активів 
тощо. 

Характеристика здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі 

Дана фінансова звітність була підготовлена з дотриманням принципу безперервності 
діяльності. За судженням керівництва Підприємства не існує суттєвої невизначеності що 
стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів 
здатність Підприємства безперервно продовжувати діяльність, можливість відшкодування 



ДП «НОВА.КОМ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

20 

вартості активів Підприємства та здатність Підприємства обслуговувати і сплачувати свої 
борги в міру настання термінів їхнього погашення. Тому ця фінансова звітність не містить будь-
яких коригувань, які стосуються можливості відшкодування та класифікації відображених сум 
активів або сум та класифікації зобов’язань, які могли б знадобитися, якби Підприємство було 
б не здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 

Зменшення корисності активів 

На кожну звітну дату Підприємство оцінює наявність ознак можливого зменшення корисності 
активів. Активи перевіряються на предмет зменшення корисності у тих випадках, коли 
обставини дають підстави припустити потенційне зменшення корисності. Така оцінка 
передбачає застосування значних суджень.  

Оцінки та припущення 

Нижче представлені основні припущення та оцінки стосовно майбутнього та інші основні 
джерела невизначеності на дату складання фінансової звітності, що можуть призвести до 
необхідності суттєвого коригування балансової вартості відповідних активів та зобов’язань в 
майбутньому: 

 терміни експлуатації необоротних активів; 

 погашення дебіторської заборгованості; 

 судові справи; 

 відстрочені податкові активи та зобов’язання. 

Оцінки щодо термінів корисного використання активів, які підлягають амортизації 

Суттєві оцінки управлінського персоналу Підприємства, які базуються на бізнес-планах та 
операційних оцінках, необхідні для визначення майбутніх термінів корисного використання 
необоротних активів, які підлягають амортизації. Фактичні терміни корисного використання 
можуть відрізнятись від оцінок управлінського персоналу. 

Фактори, які можуть вплинути на оцінку термінів корисного використання активів включають 
наступні:  

 зміни у виробничих технологіях;  

 зміни у технологіях технічного обслуговування; 

 зміни регуляторних актів та законодавства;  

 непередбачені проблеми з експлуатацією і використанням тощо. 

Будь-який із вищезазначених факторів може вплинути на суми накопиченої амортизації 
активів у майбутньому та їхню балансову вартість. Підприємство переглядає очікувані терміни 
корисного використання активів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд 
базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, впродовж якого вони 
продовжуватимуть приносити економічні вигоди для Підприємства. Будь-які зміни очікуваних 
термінів корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній 
основі від дати зміни. 

Оцінка очікуваних кредитних збитків 

Оцінка очікуваних кредитних збитків – значне оціночне значення, для отримання якого 
використовується методологія оцінки, моделі і вхідні дані. Підприємство регулярно перевіряє 
і підтверджує моделі і вхідні дані для моделей з метою зниження розбіжностей між 
розрахунковими очікуваними кредитним збитками і фактичними збитками. 

Підприємство застосовує спрощений підхід до визнання очікуваних кредитних збитків на увесь 
строк дії торгової та іншої дебіторської заборгованості, як дозволено згідно з МСФЗ (IFRS) 9. 
Підприємство відображає очікувані кредитні збитки та зміни очікуваних кредитних втрат на 
кожну звітну дату, щоб відобразити зміни в кредитному ризику після первісного визнання. 

Управлінський персонал регулярно перевіряє стан своєї дебіторської заборгованості, 
передплат, здійснених постачальникам, та інших сум до отримання на предмет зменшення 
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корисності заборгованості. Управлінський персонал використовує своє компетентне судження 
для оцінки суми будь-яких збитків від зменшення корисності у випадках, коли контрагент 
зазнає фінансових труднощів. Резерв знецінення дебіторської заборгованості створюється, 
якщо існують істотні обґрунтовані сумніви в її погашенні, використовуючи найкращу доступну 
інформацію щодо кредитоспроможності її дебіторів на дату складання фінансової звітності. 
Проте фактична можливість повернення дебіторської заборгованості може відрізнятись від 
оцінок, зроблених управлінським персоналом. 

Ризики, пов’язані з недотриманням вимог податкового законодавства та інших 
нормативних актів 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші 
аспекти діяльності, продовжують змінюватись. Положення законів і нормативних актів часто є 
нечітко сформульованими, а їх тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних чи 
центральних органів влади й інших державних органів. Випадки суперечливих тлумачень 
непоодинокі. Управлінський персонал вважає, що його розуміння положень законодавства, 
яке регулює діяльність Підприємства, є правильним і діяльність Підприємства здійснюється у 
повній відповідності до законодавства, що регулює його діяльність. Управлінський персонал 
вважає, що Підприємство нарахувало і сплатило всі належні податки, обов’язкові платежі і 
збори. 

Водночас, існує ризик того, що операції й інтерпретації, що не були поставлені під сумнів у 
минулому, можуть бути поставлені під сумнів державними органами в майбутньому, хоча цей 
ризик значно зменшується з плином часу. Неможливо визначити суму непред’явлених позовів, 
що можуть бути пред’явлені, якщо такі взагалі існують, або ймовірність будь-якого 
несприятливого результату. 

Оцінка відстрочених податкових активів та зобов'язань  

Відстрочені податкові активи визнаються за усіма неоподатковуваними тимчасовими 
різницями у разі, якщо існує імовірність, що буде отриманий податковий прибуток до якого 
можна застосувати неоподатковувану тимчасову різницю. Суттєві оцінки керівництва 
необхідні для визначення вартості відстрочених податкових активів, які можуть бути визнані 
виходячи з імовірних строків та рівня оподатковуваного прибутку майбутніх періодів, а також 
стратегії податкового планування в майбутньому. 

Примітка 5. Основи облікової політики та складання звітності 

Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у відповідності 
до вимог МСФЗ. 

В основу облікової політики Підприємства, на підставі якої складалась фінансова звітність, 
покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань: 

 активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за 
первісною собівартістю або справедливою вартістю). 

 при обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично 
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на 
зобов’язання. 

 при обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою 
коштів, яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів на час складання 
звітності, а зобов’язання – за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення 
розрахунку у поточний час; 

 приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх 
переоцінки. 
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Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи відображаються в балансі (звіті про фінансовий стан), якщо вони є 
ідентифіковані, існує ймовірність одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх 
використанням, та вартість їх достовірно визначена. 

Придбані нематеріальні активи визнаються за вартістю їх придбання. Після первісного 
визнання нематеріальні активи обліковуються за первісною історичною вартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.  

Нематеріальні активи з невизначеним терміном корисного використання амортизації не 
підлягають. На кожну дату балансу такі активи переглядаються на предмет можливості оцінки 
обмеженого терміну корисного використання.  

Нематеріальні активи з визначеним терміном корисного використання підлягають амортизації 
за прямолінійним методом впродовж терміну корисного використання. 

Терміни корисного використання нематеріальних активів залежать від норм чинного 
законодавства України та терміну дії ліцензій. 

Визначення терміну корисного використання нематеріальних активів здійснює спеціальна 
експертна комісія, яка визначає цей термін для нових об’єктів, а також займається переглядом 
терміну корисного використання по тих об’єктах, які вже знаходяться в експлуатації. 

Термін корисного використання (нарахування амортизації) нематеріальних активів 
переглядається в кінці кожного звітного року. При цьому всі зміни в оцінках відображаються в 
звітності перспективно як зміна облікових оцінок без перегляду порівняльних показників.  

Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про фінансові результати 
(звіті про сукупний дохід).  

Нематеріальні активи, які створюються на Підприємстві, за винятком капіталізованих витрат 
на розробку, не капіталізуються, а витрати відображаються у звіті про фінансові результати 
(звіті про сукупний дохід) в тому періоді, в якому вони були понесені. 

Ліцензії 

Підприємство володіє певними ліцензіями, дозволами та іншими дозвільними документами. 
Термін дії цих дозвільних документів залежить від норм чинного законодавства України та 
умов ліцензійних договорів. 

Безстрокові дозвільні документи (без обмеженого терміну дії) амортизації не підлягають, але 
обов’язково переглядаються на предмет можливості оцінки обмеженого терміну корисного 
використання.  

Дозвільні документи з визначеним терміном дії підлягають амортизації впродовж цього 
терміну прямолінійним методом. 

Незавершені капітальні інвестиції 

Об’єкти незавершених капітальних інвестицій в основні засоби і нематеріальні активи 
відображаються як окремий компонент основних засобів, нематеріальних активів і не 
підлягають амортизації. Після завершення створення основного засобу, нематеріального 
активу об’єкт переводиться у відповідну групу основних засобів і нематеріальних активів. 

Основні засоби 

Основні засоби визнаються в фінансовій звітності за вартістю придбання або створення, 
включаючи невідшкодовані податки, а також будь-які додаткові витрати, які пов'язані з 
приведенням основного засобу в робочий стан та його доставкою.  

Для оцінки основних засобів після первісного визнання Підприємство використовує модель 
собівартості. Після первісного визнання основні засоби обліковуються за історичною 
собівартістю за вирахуванням зносу та накопичених збитків від знецінення. 
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Амортизація об’єктів основних засобів нараховується прямолінійним методом, поступово 
зменшуючи їхню залишкову вартість до ліквідаційної вартості впродовж терміну їх корисного 
використання. Амортизація активу починається з місяця, наступного за місяцем, коли актив 
готовий до використання, та припиняється з наступного місяця, після того, коли актив 
класифікований як актив, утримуваний для продажу, або припинено визнання об'єкту активом 
та списано його з балансу.  

Амортизація не припиняється, якщо актив не використовується або він не знаходиться в 
активному використанні, доки актив не буде проамортизований повністю.  

Звичайні терміни корисного використання основних засобів Підприємства представлені таким 
чином:  

Групи основних засобів 
Діапазон термінів корисного 

використання у роках 

Будівлі та споруди до 20 

Машини та обладнання до 10 

Транспортні засоби до 10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) до 4 

Інші основні засоби до 5 

Для визначення терміну корисного використання основних засобів створена спеціальна 
експертна комісія, яка визначає цей термін для нових об’єктів, а також займається переглядом 
терміну корисного використання по тих об’єктах, які вже знаходяться в експлуатації. Земля не 
амортизується. Ліквідаційна вартість усіх об’єктів основних засобів для цілей розрахунку 
амортизації дорівнює нулю. 

Списання з балансу об’єктів основних засобів відбувається після вибуття об’єкту або коли 
Підприємство більше не очікує одержати додаткові економічні вигоди від використання або 
вибуття такого об'єкту. Прибуток або збиток від припинення визнання об'єкта основних засобів 
визначається як різниця між чистим надходженням від вибуття та балансовою вартістю об'єкта 
та відображається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

Зменшення корисності нефінансових активів 

На кожну звітну дату Підприємство проводить оцінку наявності ознак можливого зменшення 
корисності активів. За наявності таких ознак або при необхідності проведення щорічного 
тестування Підприємство визначає суму відшкодування активу.  

Сума відшкодування активу є більшою з двох величин: справедливої вартості активу або 
одиниці, що генерує грошові кошти, за мінусом витрат на продаж i вартості його використання. 
Сума відшкодування активу визначається для кожного окремого активу, якщо цей актив 
генерує надходження коштів i таке надходження коштів, в основному, не залежить від інших 
активів або груп активів. 

Коли балансова вартість активу чи одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує суму його 
відшкодування, вважається, що корисність активу зменшилася i його вартість списується до 
суми відшкодування. При оцінці справедливої вартості за вирахуванням витрат на вибуття 
очікувані грошові потоки дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з використанням ставки 
дисконту до оподатковування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі й 
ризики, властиві цьому активу. При визначені справедливої вартості за мінусом витрат на 
реалізацію використовується відповідна модель оцінки.  

Підприємство здійснює свої розрахунки зменшення корисності виходячи з детальних бюджетів 
та прогнозних розрахунків, які готуються окремо для кожної одиниці, що генерує грошові кошти 
в межах Підприємства, на яку припадають індивідуальні активи. Бюджети та прогнозні 
розрахунки зазвичай здійснюються на період 5 років. На період більшої тривалості 
розраховуються ставки довгострокового зростання, що застосовуються до прогнозованих 
грошових потоків після п’ятого року. 
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Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутках чи збитках того звітного періоду, в 
якому було виявлене таке зменшення корисності. 

На кожну наступну звітну дату здійснюється оцінка наявності ознак того, що збиток від 
зменшення корисності, визнаний щодо активу раніше, вже не існує або зменшився. При 
наявності таких ознак Підприємство оцінює суму відшкодування активу. Збиток від зменшення 
корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, сторнується в тому випадку, якщо 
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми відшкодування активу з 
моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. У такому випадку балансова 
вартість активу збільшується до суми його відшкодування. Зменшення балансової вартості 
активу, яке компенсує попереднє збільшення балансової вартості того самого активу, 
відноситься на фінансовий результат.  

Запаси 

Запаси  обліковуються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю 
реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів визначається за середньозваженим 
методом. Вартість складається з вартості сировини, ціни придбання та, у відповідних 
випадках, прямих витрат на оплату праці та накладних витрат, понесених при приведенні 
запасів у їх поточний стан та місце знаходження. Чиста вартість реалізації визначається як 
розрахункова ціна продажу у ході нормального ведення бізнесу мінус усі розрахункові витрати 
на завершення виробництва та розрахункові витрати, необхідні для збуту продукції. Запасні 
частини представлені витратними запасними частинами, які утримуються для технічного 
обслуговування, відновлення або капітального ремонту обладнання.  

На кожну звітну дату, та за потреби, керівництво Підприємства аналізує та оцінює доцільність 
представлення запасних частин та інших аналогічних активів у складі основних засобів, інших 
необоротних активів або товарно-матеріальних запасів, залежно від очікуваного використання 
таких активів у майбутніх періодах.   

Фінансові інструменти 

Визнання фінансових інструментів 

Підприємство визнає фінансові активи та фінансові зобов'язання у своєму звіті про 
фінансовий стан, коли воно стає стороною договору щодо відповідного фінансового 
інструменту. Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються у звіті про 
фінансовий стан Підприємства, представлені грошовими коштами і їх еквівалентами, 
дебіторською й кредиторською заборгованістю, іншими зобов'язаннями відповідно до чинного 
законодавства та МСФЗ.  

Фінансові інструменти визнаються та обліковуються відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». 

Фінансові активи Підприємство класифікує на такі групи:  

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю; 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід; 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. 

Фінансові активи і фінансові зобов’язання спочатку визнаються за справедливою вартістю. 
Витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням або випуском фінансових активів і фінансових 
зобов'язань (окрім фінансових активів і фінансових зобов'язань, оцінених за справедливою 
вартістю через прибутки або збитки), відповідно збільшують або зменшують справедливу 
вартість фінансових активів або фінансових зобов'язань при первинному визнанні. Витрати, 
що відносяться до придбання фінансових активів або фінансових зобов'язань, які відображено 
за справедливою вартістю через прибутки або збитки, відносяться безпосередньо на прибутки 
і збитки. 
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Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких очікуються впродовж 12 місяців з 
дати придбання або з дати балансу, визнаються короткостроковими та відображаються у 
складі оборотних активів. Фінансові активи, економічні вигоди від використання яких 
очікуються впродовж більш ніж 12 місяців з дати придбання або з дати балансу, визнаються 
довгостроковими та відображаються у складі необоротних активів. 

Фінансові зобов’язання 

Фінансові зобов’язання Підприємство класифікує як такі, що в подальшому оцінюються за 
амортизованою собівартістю, за винятком:  

 фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов’язаннями, надалі 
оцінюються за справедливою вартістю.  

 фінансових зобов'язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового 
активу критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої 
участі.  

 договорів фінансової гарантії.  

 зобов’язань із надання позики за ставкою відсотка, нижчою від ринкової.  

 умовної компенсації, визнаної набувачем при об'єднанні бізнесу, до якого 
застосовується МСФЗ 3. Така умовна компенсація надалі оцінюється за справедливою 
вартістю з визнанням змін у прибутку або збитку. 

Первісно довгострокові фінансові зобов’язання визнаються за справедливою вартістю, яка 
дорівнює амортизованій вартості суми платежів. У подальшому суми фінансових зобов’язань 
відображаються за амортизованою вартістю та будь-яка різниця між чистими надходженнями 
та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень 

Припинення визнання фінансових активів та зобов'язань 

Підприємство припиняє визнання фінансового активу або частини фінансового активу тільки 
в тому випадку, коли відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає 
критеріям припинення його визнання. 

Підприємство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:  

 спливає термін дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або 

 воно передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для 
припинення визнання. 

Підприємство виключає фінансове зобов'язання (або частину фінансового зобов’язання) зі 
свого звіту про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 
зобов’язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплив термін його 
виконання. 

Знецінення фінансових активів 

На основі прогнозів Підприємство оцінює очікувані кредитні збитки, пов'язані з борговими 
інструментами, які оцінюються за амортизованою вартістю та за справедливою вартістю через 
інший сукупний дохід, та з ризиками, які виникають у зв'язку із зобов'язаннями щодо надання 
кредитів та договорами фінансової гарантії, для активів за договорами з покупцями. 
Підприємство оцінює очікувані кредитні збитки і визнає чисті збитки від знецінення фінансових 
активів і активів за договорами з покупцями на кожну звітну дату. Оцінка очікуваних кредитних 
збитків відображає:  

 об'єктивну і зважену з урахуванням імовірності суму, визначену шляхом оцінки 
діапазону можливих результатів; 

 вартість грошей у часі; 
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 всю обґрунтовану і підтверджувану інформацію про минулі події, поточні умови та 
прогнозовані майбутні економічні умови, доступну на звітну дату без надмірних витрат 
і зусиль. 

Підприємство застосовує «триетапну» модель обліку знецінення, основану на змінах 
кредитної якості після початкового визнання. Фінансовий інструмент, який не є знеціненим при 
первісному визнанні, класифікується як такий, що відноситься до Етапу 1. Для фінансових 
активів Етапу 1 очікувані кредитні збитки оцінюються за сумою, яка дорівнює частині 
очікуваних кредитних збитків за весь строк, що виникають внаслідок дефолтів, які можуть 
відбутися протягом наступних 12 місяців чи до дати погашення відповідно до договору, якщо 
вона настає до закінчення 12 місяців («12-місячні очікувані кредитні збитки»). Якщо 
Підприємство ідентифікує значне підвищення кредитного ризику з моменту первісного 
визнання, актив переводиться в Етап 2, а очікувані кредитні збитки за цим активом оцінюються 
на основі очікуваних кредитних збитків за весь строк, тобто до дати погашення відповідно до 
договору, але з урахуванням очікуваної передоплати, якщо вона передбачена («очікувані 
кредитні збитки за весь строк»). Якщо Підприємство визначає, що фінансовий актив є 
знеціненим, актив переводиться в Етап 3, і очікувані по ньому кредитні збитки оцінюються як 
очікувані кредитні збитки за весь строк.  

Фінансові активи – списання. Фінансові активи списуються повністю або частково, коли 
Підприємство вичерпала всі практичні можливості щодо їх стягнення і дійшла висновку про 
необґрунтованість очікувань відносно відшкодування таких активів. Списання - це подія 
припинення визнання. Підприємство може списати фінансові активи, щодо яких ще 
вживаються заходи з примусового стягнення, коли Підприємство намагається стягнути суми 
заборгованості за договором, хоча у неї немає обґрунтованих очікувань щодо їх стягнення. 

Фінансові активи – припинення визнання. Підприємство припиняє визнання фінансових 
активів, коли активи погашені або права на отримання грошових потоків від активів інакше 
втратили свою чинність або Підприємство передало права на отримання грошових потоків від 
фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому також передало в основному 
всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активами, або Підприємство не передало та не 
залишило в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. 
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю 
продати актив непов’язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 

Фінансові активи – модифікація умов. Підприємство іноді переглядає або іншим чином 
модифікує договірні умови фінансових активів. Підприємство оцінює, чи є модифікація 
передбачених договором грошових потоків суттєвою, та визнає різниці. Якщо модифіковані 
умови суттєво відрізняються, так що права на грошові потоки від первісного активу спливають, 
Підприємство припиняє визнання первісного фінансового активу і визнає новий актив за 
справедливою вартістю. Датою перегляду умов вважається дата первісного визнання для 
цілей розрахунку подальшого знецінення, у тому числі для визначення факту значного 
підвищення кредитного ризику. Підприємство також оцінює відповідність нового кредиту чи 
боргового інструмента критерію виплат виключно основної суми боргу та процентів. Будь-яка 
різниця між балансовою вартістю первісного активу, визнання якого припинене, та 
справедливою вартістю нового, суттєво модифікованого активу відображається у складі 
прибутку чи збитку, якщо різниця, по суті, не відноситься до операції з капіталом із власниками. 

У ситуації, коли перегляд умов був викликаний фінансовими труднощами контрагента чи його 
неспроможністю виконати первинно узгоджені платежі, Підприємство порівнює первісні та 
скориговані грошові потоки з активами на предмет істотної відмінності ризиків та вигод від 
активу внаслідок модифікації умови договору. Якщо ризики і вигоди не змінюються, істотна 
відмінність модифікованого активу від первісного активу відсутня, і його модифікація не 
призводить до припинення визнання. Підприємство здійснює перерахунок валової балансової 
вартості шляхом дисконтування модифікованих грошових потоків за договором за первісною 
ефективною процентною ставкою (чи за ефективною процентною ставкою, скоригованою з 
урахуванням кредитного ризику для придбаних або створених кредитно-знецінених 
фінансових активів) і визнає прибуток чи збиток від модифікації у складі прибутку чи збитку. 
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Дебіторська заборгованість з основної діяльності 

Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість спочатку 
враховується за справедливою вартістю, а надалі оцінюється за амортизованою вартістю з 
використанням методу ефективної процентної ставки мінус оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки. 

Підприємство застосовує спрощений підхід до оцінки резерву під очікувані кредитні збитки для 
торгової дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають внаслідок операцій, 
що належать до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 15, за виключенням торгової дебіторської 
заборгованості і активів за договором за операціями з пов'язаними сторонами. 

Відповідно до спрощеного підходу для оцінки очікуваних кредитних збитків Підприємство 
використовує коефіцієнт погашення заборгованості. Коефіцієнт погашення заборгованості 
встановлюється в залежності від: 

 кількості днів прострочення торгової дебіторської заборгованості (тобто скільки днів з 
моменту виникнення заборгованості вона не оплачена); і 

 фінансового стану дебітора (тобто чи є дебітор банкрутом, і чи відома керівництву 
підприємства додаткова інформація про те, що дебіторська заборгованість не буде 
погашена в майбутньому). 

Для дебіторської заборгованості за операціями з пов'язаними сторонами використовується 
коефіцієнт кредитного ризику. 

Всі фінансові активи Підприємства з метою нарахування резерву під очікувані кредитні збитки 
розділені на групи. На звітну дату в залежності від змін в платіжній дисципліні покупця 
оновлюються історичні ймовірності дефолтів за минулі періоди, що спостерігаються, 
аналізуються зміни в прогнозних оцінках і на цій основі переглядаються коефіцієнти 
кредитного ризику. 

При нарахуванні оціночного резерву керівництвом використовується також додаткова 
інформація, яка піддається аналізу. 

Підприємство проводить нарахування оціночного резерву під збитки на кожну звітну дату. 
Нараховані суми оціночного резерву відображаються в Звіті про фінансовий стан в складі 
активів, а витрати по нарахуванню - в Звіті про прибутки та збитки - в складі інших операційних 
витрат. 

Коли дебіторська заборгованість з основної діяльності стає безнадійною, вона списується за 
рахунок оціночного резерву під очікувані кредитні збитки. Повернення раніше списаних сум 
кредитується у складі прибутку або збитку. 

Аванси видані 

Аванси видані враховуються за первинною вартістю мінус оціночний резерв під очікувані 
кредитні збитки. Аванс відноситься в категорію довгострокових активів, якщо товари або 
послуги, за які здійснений аванс, будуть отримані через один рік або пізніше, або якщо аванс 
відноситься до активу, який при первинному визнанні включається в категорію необоротних 
активів. 

Аванс списується на фінансовий результат після отримання послуг, до яких відноситься аванс, 
і капіталізується у вартості отриманих активів. Якщо існує свідчення того, що товари або 
послуги, до яких відноситься аванс, не будуть отримані, відповідне знецінення признається у 
складі прибутку або збитку. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

До грошових коштів Підприємство відносить залишки грошових коштів на рахунках в банках, 
готівки в касі і депозити до запитання. 

Депозити, терміном погашення до трьох місяців, розцінюються Підприємством як еквіваленти 
грошових коштів. 
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Власний капітал  

Інструментом власного капіталу є договір, що надає право на залишкову частку в активах 
Підприємства після відрахування всіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, 
випущені Підприємством, відображаються в сумі одержаних надходжень від засновників, за 
винятком прямих витрат на їхній випуск.  

Зареєстрований статутний капітал Підприємства визнаний за історичною вартістю. Розмір 
статутноrо капіталу Підприємства складається із внесків його засновників.  

Порядок розподілу чистого прибутку затверджується Рішенням засновника. 

Виплата дивідендів здійснюється за рахунок чистого прибутку Підприємства особам, які були 
засновниками Підприємства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно 
до розміру їхніх часток. Сума оголошених, але не виплачених дивідендів включається до 
поточних зобов'язань. Дивіденди за звітний період, оголошені після звітної дати, але до 
затвердження керівництвом фінансової звітності до випуску, не визнаються зобов'язаннями 
на звітну дату, але розкриваються у примітках до фінансової звітності. 

Зобов'язання та забезпечення 

Підприємство розділяє короткострокові (поточні) (до 12 місяців) і довгострокові (довше 12 
місяців) зобов’язання та забезпечення. 

Підприємство здійснює переведення частини довгострокових зобов’язань до складу 
короткострокових, коли за умовами договору до повернення цієї частини суми боргу 
залишається менше 365 днів від звітної дати. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 
нижченаведених ознак: 

Підприємство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
впродовж дванадцяти місяців після звітної дати; 

Підприємство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання впродовж 
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Забезпечення визнаються, якщо Підприємство в результаті певної події в минулому має 
юридичні або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем ймовірності 
буде потрібний відтік ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. Суми створених 
забезпечень визнаються витратами періоду. 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю 

Кредиторська заборгованість з основної діяльності нараховується, коли контрагент виконав 
свої зобов'язання за договором, і спочатку враховується за справедливою вартістю, а надалі 
за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. 

Оренда 

Визначення оренди 

При заключенні договору, Підприємство визначає чи договір або окрема його частина є 
договорами оренди. Договір або окрема його частина є договором оренди, якщо він передає 
право контролювати використання визначеного активу протягом певного періоду часу в обмін 
на компенсацію. 

Підприємство повторно оцінює чи є договір або окрема його частина договорами оренди лише 
у разі перегляду умов договору. 

Якщо договір або окрема його частина є договорами оренди, Підприємство обліковує кожну 
орендну складову як договір оренди, окремо від неорендних складових договору. 
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Підприємство як орендар 

Первісна оцінка 

На дату початку оренди, Підприємство визнає актив з права користування та зобов’язання за 
договором оренди. Актив з права користування оцінюється за собівартістю. 

На дату початку оренди, Підприємство оцінює зобов'язання за договором оренди в сумі 
теперішньої вартості орендних платежів, ще не сплачених на таку дату. Підприємство 
дисконтує орендні платежі, застосовуючи відсоткову ставку, яка передбачена договором 
оренди. Якщо таку ставку не можна легко визначити, Підприємство застосовує додаткову 
ставку запозичення орендаря. 

До складу орендних платежів, що враховуються при оцінці орендних зобов'язань за право 
користування базовим активом протягом строку оренди включаються: 

 фіксовані платежі (включаючи по суті фіксовані платежі) за вирахуванням будь-яких 
стимулів до заключення договору оренди, що підлягають отриманню; 

 змінні орендні платежі, що залежать від індексу або ставки, які первісно оцінені з 
використанням такого індексу чи ставки на дату початку оренди; 

 суми, які будуть сплачені Підприємством за гарантіями ліквідаційної вартості; 

 ціна реалізації опціону на придбання активу, якщо Підприємство обґрунтовано 
впевнене у тому, що воно скористається такою можливістю; 

 штрафи за припинення договору оренди, якщо умови оренди відображають реалізацію 
Підприємством опціону на дострокове припинення договору оренди. 

Виключення для невизнання на балансі активу з права користування 

Підприємство використовує виключення та не визнає на балансі активи з права користування 
щодо: 

 короткострокових договорів оренди; 

 договорів оренди, за якими базовий актив має низьку вартість. 

Підприємство застосовує виключення до договорів оренди всіх груп активів. 

При застосуванні даного виключення короткостроковими вважаються договори оренди зі 
строком оренди до 365 днів включно. Договори оренди, що передбачають опціон на придбання 
базового активу не розглядаються як короткотермінові. 

Підприємство застосовує поріг 5 000 євро (гривневий еквівалент на дату застосування 
виключення), при визначенні базового активу з низькою вартістю. 

За договорами оренди, до яких Підприємство застосовує виключення, витрати визнаються в 
періоді, до якого вони належать. 

Подальша оцінка 

Після дати початку оренди Підприємство оцінює всі активи з права користування за 
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації, накопиченого зменшення корисності з 
коригуванням на суму переоцінки орендних зобов'язань відображеної проти собівартості 
активу з права користування. 

Амортизація активу з права користування здійснюється від дати початку оренди до кінця 
строку корисного використання базового активу, якщо оренда передає Підприємству право 
власності на базовий (орендований) актив наприкінці строку оренди або якщо собівартість 
активу з права користування відображає факт, що Підприємство скористається можливістю 
його придбати. В інших випадках Підприємство амортизує актив з права користування з дати 
початку оренди до більш ранньої з двох таких дат: кінець строку корисного використання 
активу з права користування та кінець строку оренди. 
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Інші вимоги до нарахування амортизації, визнання зменшення корисності за активом з права 
користування аналогічні вимогам, що застосовуються до власних основних засобів, 
інвестиційної нерухомості. 

Переоцінка зобов’язань за договором оренди 

Підприємство переоцінює орендне зобов’язання у випадку суттєвого відхилення його 
балансової вартості від оціненої – більше, ніж на 10%. 

Підприємство змінює оцінку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі 
з використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

 зміна строку оренди (у зв’язку з переглядом ймовірності виконання опціону на 
продовження або дострокового припинення оренди); 

 зміна оцінки можливості придбання базового активу; 

 зміна платежів, обумовлена зміною плаваючої процентної ставки. 

Підприємство змінює оцінку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянуті орендні платежі 
з використанням незмінної ставки дисконтування, якщо виконується будь-яка з умов: 

 зміна сум, які, як очікується, будуть сплачені за гарантією ліквідаційної вартості; 

 зміна майбутніх орендних платежів внаслідок зміни індексу або ставки, що 
використовуються для визначення таких платежів. 

Підприємство відображає суму переоцінки орендного зобов’язання як коригування активу з 
права користування (крім випадку зменшення балансової вартості активу з права 
користування до нуля). У випадку, коли балансова вартість активу з права користування 
зменшилася до нуля та відбувається подальше зменшення орендного зобов’язання, 
Підприємство визнає решту суми у складі прибутків або збитків. 

Модифікації договору оренди 

Підприємство розглядає модифікацію договору оренди як окремий договір оренди, якщо 
виконуються умови: 

 модифікація збільшує сферу дії договору оренди, додаючи право на користування 
одним або більшою кількістю базових активів; 

 компенсація за договором збільшується на суму, що відповідає ціні окремого договору 
за збільшений обсяг з відповідними коригуваннями, що відображають обставини 
конкретного договору. 

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Підприємство: 

 розподіляє компенсацію, зазначену в модифікованому договорі оренди; 

 визначає строки модифікованої оренди; 

 переоцінює орендне зобов’язання шляхом дисконтування переглянутих орендних 
платежів із використанням переглянутої ставки дисконтування. 

Переглянута ставка дисконтування визначається як відсоткова ставка, яка передбачена 
договором оренди для залишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення 
орендаря на дату набрання чинності модифікації оренди, якщо ставку відсотка, неявно 
передбачену в оренді, не можна легко визначити. 

Для модифікації договору оренди, яка не розглядається як окремий договір оренди, на дату 
набрання чинності модифікацією, Підприємство: 

 зменшує балансову вартість активу з права користування на суму часткового або 
повного припинення оренди для модифікації, що зменшує обсяг договору оренди; будь-
який прибуток або збиток, пов’язаний із частковим або повним припиненням оренди 
відображається за статтею «Інші операційні витрати» Звіту про прибутки та збитки; 
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 відображає коригування активу з права користування з урахуванням усіх інших 
модифікацій договору оренди. 

Підприємство як орендодавець 

Підприємство як орендодавець кожен з договорів оренди класифікує як фінансову або 
операційну оренду. 

Дана класифікація здійснюється за станом на більш ранню з дат, - дату заключення договору 
оренди або дату прийняття сторонами на себе зобов’язань щодо погоджених основних умов 
договору оренди, та переглядається лише у разі модифікації договору оренди. 

Оренда класифікується як фінансова, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, 
пов’язані з правом власності на базовий актив. В іншому випадку оренда класифікується як 
операційна. 

Класифікація оренди як фінансової або операційної залежить від суті операції, а не від форми 
договору. 

Фінансова оренда 

Орендодавець визнає активи, утримувані за угодами про фінансову оренду, у своєму Балансі 
(Звіті про фінансовий стан) і подає їх як дебіторську заборгованість за сумою, що дорівнює 
чистим інвестиціям в оренду. 

Визнання фінансового доходу базується на моделі, що відображає сталу періодичну норму 
прибутковості на чисті інвестиції орендодавця в фінансову оренду. 

Операційна оренда 

Орендодавець подає у своєму Балансі (Звіті про фінансовий стан) активи, які є об’єктом угоди 
про операційну оренду, згідно з характером активу. Дохід від оренди за угодами про 
операційну оренду визнається в складі доходу на прямолінійній основі впродовж терміну 
оренди, якщо тільки інша систематична основа не дозволяє відображати в часі вигоди 
користувача, при застосуванні якої вигода, отримана від зданого в оренду активу, 
зменшується. 

Умовні зобов’язання та активи 

Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, крім випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, що містять економічні 
вигоди, не є значною. Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються 
в Примітках, якщо існує значна ймовірність отримання економічних вигід.  

Визнання доходів 

Виручка від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг (дохід за договорами з 
покупцями) визнається тоді, коли (або в міру того, як) Підприємство виконує свої обов'язки до 
виконання за договором шляхом передачі товарів або послуг (тобто, активів), які підлягають 
поставці покупцеві. В момент укладення договору Підприємство визначає, чи виконує воно 
обов'язок до виконання протягом періоду або в певний момент часу. Якщо обов'язок до 
виконання не виконується протягом періоду, Підприємство виконує обов'язок до виконання в 
певний момент часу. Товари або послуги вважаються переданими, коли (або в міру того, як) 
покупець отримує контроль над ними. 

Для кожного обов'язку до виконання, виконуваного протягом періоду, Підприємство визнає 
виручку протягом періоду, оцінюючи ступінь повноти виконання обов'язків до виконання. Для 
оцінки ступеня виконання обов'язків до виконання Підприємство застосовує методи 
результатів і методи ресурсів в залежності від технологічних особливостей виробничого 
процесу і / або технологічних характеристик товарів або послуг, а також економічної 
доцільності. 
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Виручка оцінюється як частина ціни угоди (яка виключає оцінки змінного відшкодування, які є 
обмеженими), що розподіляється на обов'язок до виконання, коли (або в міру того, як) цей 
обов'язок до виконання виконується, без податку на додану вартість (ПДВ). 

Контрактний актив являє собою право на винагороду в обмін на товари чи послуги, які 
Підприємство передає клієнту, коли це право обумовлено чимось іншим, ніж час. 

Контрактне зобов'язання являє собою зобов'язання передати товари або послуги клієнтові, за 
які Підприємство отримало від клієнта компенсацію (або настав строк сплати такої суми). 

Договори Підприємства з покупцями є договорами з фіксованою винагородою та зазвичай 
включають авансові і відкладені платежі для одного договору. Як правило, продажі 
здійснюються з кредитним терміном до 365 днів і як наслідок торгова дебіторська 
заборгованість класифікується як оборотні активи. 

Визнання витрат 

Витрати враховуються згідно методу нарахування. Витрати визнаються в разі зменшення 
майбутніх економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, 
які можуть бути надійно оцінені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 
періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то 
витрати визнаються шляхом систематичного розподілу їх вартості між відповідними звітними 
періодами 

Податок на прибуток  

У цій фінансовій звітності податки на прибуток були нараховані відповідно до вимог 
податкового законодавства України, яке було чинним або фактично набуло чинності станом 
на звітні дати. Витрати з податку на прибуток в звіті про фінансові результати (Звіті про 
сукупний дохід) складаються з поточного податку та змін у сумі відстрочених податків. 

Поточний податок на прибуток 

Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється на основі податкових ставок (і 
податкового законодавства), які набули чинності або фактично діяли на звітну дату. Поточний 
податок на прибуток розраховується відповідно до українського податкового законодавства. 
Згідно з Податковим кодексом на 2019 рік була встановлена ставка податку на прибуток 18% 
(2018 – 18%). 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок нараховується за методом балансових зобов'язань і визнається 
відносно податкових тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов'язань в 
фінансовій звітності і відповідних податкових баз, які використовуються для розрахунку 
оподатковуваного прибутку. 

Відстрочені податкові зобов’язання переважно визнають для всіх оподатковуваних 
тимчасових різниць, а відстрочені податкові активи визнають, якщо існує ймовірність наявності 
оподатковуваного прибутку, стосовно якого можуть бути використані тимчасові різниці. 

Відстрочений податок розраховується із використанням ставок оподаткування, які були 
введені в дію або практично були введені в дію станом на кінець звітного періоду і які, як 
очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або 
зараховані перенесені податкові збитки. 

Відстрочені податки відображається у складі прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони не 
стосуються статей, які кредитовані або віднесені безпосередньо на інший сукупний дохід. У 
цьому випадку відстрочений податок також відображається в іншому сукупному доході. 

Невизначені податкові позиції. Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції 
Підприємства станом на кінець кожного звітного періоду. Зобов’язання, що відображаються 
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щодо податку на прибуток, визначаються керівництвом як позиції із невисокою імовірністю 
того, що їх вдасться відстояти у випадку виникнення претензій з боку податкових органів. Така 
оцінка виконується виходячи з тлумачення Підприємством податкового законодавства, яке є 
чинним або фактично набуло чинності на кінець звітного періоду, та будь-якого відомого 
рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та 
податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі 
розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язань станом на 
кінець звітного періоду. Коригування на невизначені позиції з податку на прибуток, крім пені та 
штрафів, обліковуються у складі витрат з податку на прибуток. Коригування на невизначені 
позиції з податку на прибуток у частині пені та штрафів обліковуються у складі фінансових 
витрат та інших прибутків/(збитків), чиста сума, відповідно. 

Податок на додану вартість 

ПДВ з операцій, які здійснює Підприємство, стягується за ставкою 20%. Податкове 
зобов’язання з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, акумульованій за звітний період, і виникає 
на дату відвантаження товарів клієнту або на дату надходження коштів від клієнта залежно 
від того, яка подія відбулася раніше. Податковий кредит з ПДВ – це сума, на яку платник 
податку має право зменшити свої зобов’язання з ПДВ за звітний період. Право на податковий 
кредит з ПДВ виникає в момент надходження оплати постачальнику та отримання податкової 
накладної.  

Доходи, витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), 
крім таких випадків:  

 ПДВ, що виникає при придбанні активів або послуг, не відшкодовується фіскальним 
органом; у такому випадку ПДВ визнається як частина витрат на придбання активу або 
в складі витрат, залежно від обставин;  

 дебіторська та кредиторська заборгованість відображається з урахуванням суми ПДВ. 

Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується фіскальним органом або 
виплачується йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості за 
розрахунками з бюджетом, відображеної в звіті про фінансовий стан. 

У тих випадках, коли під знецінення дебіторської заборгованості був створений резерв, збиток 
від знецінення обліковується за валовою сумою заборгованості, включаючи ПДВ. 

Інші податки, крім податку на прибуток та податку на додану вартість, відображаються як 
компонент операційних витрат. 

Виплати працівникам 

Відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам» виплати працівникам – це всі форми 
компенсації, що їх надає Підприємство в обмін на послуги, надані працівниками, або при 
звільненні. 

Короткострокові виплати працівникам – це виплати працівникам (окрім виплат при звільненні 
працівників), що, як очікується, будуть сплачені у повному обсязі впродовж дванадцяти місяців 
після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надають відповідні послуги. 

Короткострокові виплати працівникам включають:  

 заробітну плату, внески на соціальне забезпечення; 

 оплачені щорічні відпуски та тимчасова непрацездатність; 

 преміювання. 

Примітка 6. Нові та переглянуті стандарти, що не набрали чинності 

Нижче наводяться нові стандарти, поправки і роз'яснення, які були випущені, але ще не 
вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Підприємства. Підприємство має намір 
застосувати ці стандарти, поправки і роз'яснення, у разі необхідності, з дати їх вступу в силу. 
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МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» 

В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий 
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання 
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він 
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році. МСФЗ 
(IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (тобто страхування життя і 
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування). 

Є кілька винятків зі сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні 
моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. 
На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих 
облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всебічну модель обліку договорів страхування, 
охоплюючи всі доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, 
доповнена наступним: 

Певні модифікації для договорів страхування з умовами прямої участі (Метод змінної 
винагороди). 

Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових 
договорів. 

МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після 
цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію. Допускається дострокове 
застосування за умови, що організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого 
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до діяльності 
Підприємства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Визначення бізнесу» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесу», 
які змінили визначення терміну «бізнес» і повинні допомогти організаціям визначити, чи є 
придбана сукупність видів діяльності та активів бізнесом чи ні. Дані поправки уточнюють 
мінімальні вимоги до бізнесу, виключають оцінку того, чи здатні учасники ринку замінити будь-
якої відсутній елемент, додають інструкції, щоб допомогти організаціям оцінити, чи є 
придбаний процес значущим, звужують визначення бізнесу і віддачі, а також вводять 
необов'язковий тест на наявність концентрації справедливої вартості. Разом з поправками 
також були надані нові ілюстративні приклади. 

Оскільки дані поправки застосовуються перспективно щодо операцій чи інших подій, які 
відбуваються на дату їх первісного застосування або після неї, очікується, що вони не 
матимуть впливу на фінансову звітність Підприємства. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 і МСФЗ (IAS) 8 - «Визначення суттєвості» 

У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової 
звітності» і МСФЗ (IAS) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки», щоб 
узгодити визначення суттєвості в різних стандартах і роз'яснити деякі аспекти даного 
визначення. Згідно з новим визначенням «інформація є суттєвою, якщо можна обґрунтовано 
очікувати, що її пропуск, спотворення або маскування вплинуть на рішення основних 
користувачів фінансової звітності загального призначення, прийняті ними на основі цих 
фінансових звітів». 

Очікується, що поправки до визначення суттєвості не зроблять значного впливу на фінансову 
звітність Підприємства. 
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Примітка 7. Нематеріальні активи 

 
Станом на 

1 січня Надходження 
Нарахована 
амортизація 

Станом на 
31 грудня 

2019 рік     

Балансова вартість 204 55 (13) 246 

Первісна вартість 204 55 - 259 

Накопичена амортизація - - (13) (13) 

2018 рік     

Балансова вартість 204 - - 204 

Первісна вартість 204 - - 204 

Накопичена амортизація - - - - 

Примітка 8. Незавершені капітальні інвестиції 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Капітальне будівництво 19 246 156 

Придбання (виготовлення) основних засобів 1 354 13 1 102 

Всього 1 373 259 1 258 

Примітка 9. Основні засоби 

  Будівлі та 
споруди 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар 

Інші 
основні 
засоби Усього 

Балансова вартість 
на 01.01.2018 р. 

4 591 1 172 - 84 - 5 847 

Первісна вартість  5 612 1 739 235 145 - 7 731 

Знос (1 021) (567) (235) (61) - (1 884) 

Надходження  8 934 12 522 1 307 - 21 764 

Нараховано амортизації (381) (2 475) (1) (104) - (2 961) 

Вибуло: Первісна 
вартість 

- - - - - - 

Вибуло: Знос - - - - - - 

Балансова вартість 
на 31.12.2018 р. 

13 144 11 219 - 287 - 24 650 

Первісна вартість  14 546 14 261 236 452 - 29 495 

Знос (1 402) (3 042) (236) (165) - (4 845) 

Надходження  19 522 23 69 - 633 

Нараховано амортизації (673) (4 046) (46) (74) (5) (4 839) 

Вибуло: Первісна 
вартість 

- 192 23 - - 215 

Вибуло: Знос - (55) (23) - - (78) 

Інші зміни: Первісна 
вартість 

199 (93) 161 (287) 21 1 

Інші зміни: Знос (141) 115 (97) 125 (3) (1) 

Балансова вартість 
на 31.12.2019 р. 

12 548 7 580 41 120 13 20 302 

Первісна вартість  14 764 14 498 397 234 21 29 914 

Знос (2 216) (6 918) (356) (114) (8) (9 612) 

Первісна вартість повністю проамортизованих основних засобів станом на 31.12.2019 р. 
складає 1 452 тис. грн (станом на 31.12.2018 р. – 809 тис. грн). 
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Примітка 10. Запаси 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Сировина і матеріали 970 917 645 

Паливо 19 - - 

Тара і тарні матеріали 241 - - 

Будівельні матеріали 4 - - 

Запасні частини 281 118 86 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 61 - - 

Готова продукція 124 106 62 

Всього 1 700 1 141 793 

Примітка 11. Дебіторська заборгованість  

Підприємство на постійній основі оцінює резерв під очікувані кредитні збитки за дебіторською 
заборгованістю в сумі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь термін. 

Очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю оцінюються з використанням 
матриці оціночних резервів, посилаючись на минулий досвід виникнення дефолту і аналіз 
поточного фінансового становища дебітора, скоригованої на фактори, специфічні для 
дебітора, загальні економічні умови галузі, в якій дебітори здійснюють свою діяльність, оцінку 
поточного, так і прогнозованого розвитку умов станом на звітну дату. 

Підприємство списує дебіторську заборгованість при наявності інформації, яка вказує, що 
боржник має серйозні фінансові труднощі, і ймовірність відшкодування відсутня, наприклад, в 
разі, коли боржник перебуває в стадії ліквідації або банкрутства. 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Видані аванси для операційної діяльності 166 15 50 

Всього 166 15 50 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

- ПДВ - 1 204 - 

- Податок на прибуток -  - 

- Плата за землю 1 1 - 

- Податковий кредит не підтверджений 22 43 - 

- Залишок на спеціальному рахунку в 
казначействі для сплати ПДВ 

270 45 - 

Всього 293 1 293 - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

За продукцію 5 022 505 - 

Інша дебіторська заборгованість 5 - - 

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки - - - 

Всього 5 027 505 - 
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Аналіз кредитної якості дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків 
наведено нижче: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Не прострочена заборгованість 5 027 505 - 

Прострочена заборгованість - - - 

Всього заборгованості 5 027 505 - 

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки - - - 

Всього 5 027 505 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Розрахунки за претензіями 601 - - 

Розрахунки за страхування 28 48  

Інша заборгованість - 14 23 

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки (601) - - 

Всього 28 62 23 

Аналіз кредитної якості іншої поточної дебіторської заборгованості наведено нижче: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Не прострочена заборгованість 629 62 23 

Прострочена заборгованість - - - 

Всього заборгованості 629 62 23 

Мінус: резерв під очікувані кредитні збитки (601) - - 

Всього 28 62 23 

Рух резерву під очікувані кредитні збитки за іншою поточною дебіторською заборгованістю: 

 2019 2018 

Залишок на 1 січня - - 

Збільшення 601  

Списання безнадійної заборгованості - - 

Залишок на 31 грудня 601 - 

Примітка 12. Грошові кошти та їх еквіваленти 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Поточні рахунки в національній валюті 826 815 3 

Всього 826 815 3 

Усі грошові кошти та їх еквіваленти деноміновані в гривнях. Усі залишки на банківських 
рахунках не прострочені і не знецінені. 

Далі наведений аналіз коштів на банківських рахунках за кредитною якістю згідно з кредитними 
рейтингами рейтингових агентств: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Дані рейтингового агентства Fitch Raitings    

- Рейтинг АА(ukr) 826 796 - 

- Рейтинг не присвоєно - 19 3 

Примітка 13. Зареєстрований капітал  

Станом на 31.12.2019 року зареєстрований статутний капітал Підприємства складає 1 500 тис. 
грн. Статутний капітал сплачено в повному обсязі. 
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Дані про склад засновників і їх частки станом на 31 грудня представлені наступним чином: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

 Сума Частка, % Сума Частка, % Сума Частка, % 

ПрАТ «Індустріальні та 
дистрибуційні системи» 

1 500 100 1 500 100 
- - 

ПрАТ «ІДС Аква-Сервіс» - - - - 1 500 100 

Всього 1 500 100 1 500 100 1 500 100 

Кінцевий бенефіціар у Підприємства відсутній. 

Примітка 14. Інші довгострокові зобов’язання 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Довгострокові зобов’язання за позикою* - 15 321 - 

Довгострокове зобов’язання з оренди 
(Примітка 20) 

2 125 5 881 
- 

Всього 2 125 21 202 - 

* В серпні 2018 року Підприємство отримало безпроцентну позику від материнського 
підприємства в сумі 23 000 тис. грн з строком погашення в серпні 2020 року. Теперішня 
вартість зобов’язань за позикою, розрахована на підставі дисконтування з використанням 
ефективної ставки відсотка на рівні 18,5%. 

Примітка 15. Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковим зобов’язанням з права 
оренди (Примітка 20) 

3 756 4 190 - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язання за позикою 
(Примітка 14) 

17 927 - - 

Всього 21 683 4 190 - 

Примітка 16. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

За товари, роботи, послуги 760 629 1 

Всього 760 629 1 

Примітка 17. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Податок з доходів фізичних осіб 540 199 66 

Плата за надра 106 - - 

Податок на додану вартість 96 - 14 

Рентна плата 12 6 6 

Військовий збір 7 - - 

Податок на нерухоме майно 1 - - 

Оренда землі - 6 - 

Всього 762 211 86 
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Примітка 18. Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

За оренду обладнання 148 349 - 

Інша кредиторська заборгованість 9 - 5 850 

Всього 157 349 5 850 

Примітка 19. Поточні забезпечення 

 

Забезпечення 
на виплату 
відпусток 

Забезпечення 
на виплату 

винагород за 
підсумками 

роботи за рік 

Інші 
забезпечення 

майбутніх 
платежів Всього 

На 01 січня 2018 року 283 - - 283 

Нараховано 520 93 20 633 

Використано 439 - - 439 

На 31 грудня 2018 року 364 93 20 477 

Нараховано 679 118 393 1 190 

Використано (711) (93) - (804) 

Сторновано невикористану 
суму у звітному році 

- - (20) (20) 

На 31 грудня 2019 року 332 118 393 843 

Забезпечення виплат відпусток визначаються за очікуваними відпустками, що будуть надані 
працівникам Підприємства у наступному звітному періоді та розраховуються як добуток 
фактично нарахованої середньої заробітної плати кожного працівника за останні 12 місяців і 
кількості невикористаних днів відпусток на звітну дату, а також витрат на нарахування єдиного 
соціального внеску, пов’язаних із цими відпустками. 

Забезпечення на виплату винагороди за підсумками роботи за рік створюється згідно умов 
трудових договорів, щодо яких у Підприємства є конструктивне зобов’язання здійснити такі 
виплати в результаті минулих подій. 

До складу інших забезпечень майбутніх платежів включено забезпечення за платежами за 
обтяжливими контрактами, забезпечення за потенційними штрафами, пов’язаними з 
оподаткуванням. 

Примітка 20. Оренда 

В квітні 2018 р. Підприємство отримало від пов’язаної сторони в оренду виробниче 
обладнання. Договір діє до 30 квітня 2021 року. Справедлива вартість орендних платежів, 
розрахована на підставі дисконтування з використанням ефективної ставки відсотка на рівні 
18%. 

Нижче представлена балансова вартість визнаного активу в формі права користування та 
його зміни протягом періодів: 

 
Машини та 

обладнання 

На 01 січня 2018 року - 

Приріст 10 188 

Амортизація (2 038) 

На 31 грудня 2018 року 8 150 

Амортизація (3 493) 

На 31 грудня 2019 року 4 657 
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В балансі (звіті про фінансовий стан) активи в формі права користування обладнанням 
включено до складу Основних засобів (Примітка 9). 

Нижче представлена балансова вартість зобов'язань з оренди і її зміни протягом періодів: 

 2019 2018 

На 01 січня 10 071 - 

Приріст - 10 188 

Нарахування відсотків 1 242 1 092 

Платежі (5 432) (1 209) 

На 31 грудня 5 881 10 071 

В балансі (звіті про фінансовий стан) зобов’язання з оренди включено до складу Інших 
довгострокових зобов’язань (Примітка 14) та Поточної кредиторської заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями (Примітка 15). 

У Підприємства також є деякі договори оренди з терміном оренди менше 12 місяців. Відносно 
цих договорів Підприємство застосовує звільнення від визнання, передбачені для 
короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю. 

Нижче представлені суми, визнані у Звіті про фінансові результати: 

 2019 2018 

Витрати на амортизацію активів з права користування (3 493) (2 038) 

Фінансові витрати за зобов’язаннями  (1 242) (1 092) 

Витрати на оренду, яка відноситься до короткострокової (9) (58) 

Витрати на оренду за якою орендовані активи є малоцінними - - 

Всього (4 744) (3 188) 

Примітка 21. Чистий дохід від реалізації продукції 

 2019 2018 

Чистий дохід від реалізації питної негазованої води «Аляска» 37 366 18 468 

Всього 37 366 18 468 

Примітка 22. Собівартість реалізованої продукції 

 2019 2018 

Витрати на оплату праці  (6 275) (4 924) 

Відрахування на соціальні заходи (1 386) (1 083) 

Амортизація (4 195) (2 038) 

Електроенергія (904) (879) 

Матеріальні витрати (9 605) (3 161) 

Всього (22 365) (12 085) 

Примітка 23. Інші операційні доходи 

 2019 2018 

Дохід від оприбуткування технічних відходів 94 - 

Дохід від реалізації товаро-пакувальних матеріалів та інших 
оборотних активів 

179 29 

Дохід від оренди офісних та складських приміщень 35 55 

Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 6 - 

Всього 314 84 



ДП «НОВА.КОМ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

41 

Примітка 24. Адміністративні витрати 

 2019 2018 

Витрати на оплату праці (3 143) (1 703) 

Відрахування на соціальні заходи (503) (381) 

Послуги сторонніх організацій (1 995) (4 422) 

Амортизація (611) (1 115) 

Харчування працівників (651) (-) 

Матеріальні витрати (471) (790) 

Інші витрати (264) (406) 

Всього (7 638) (8 817) 

Примітка 25. Витрати на збут 

 2019 2018 

Послуги сторонніх організацій (477) (255) 

Амортизація (171) (2) 

Матеріальні витрати (70) (159) 

Інші витрати (17) (-) 

Всього (735) (416) 

Примітка 26. Інші операційні витрати 

 2019 2018 

Визнані штрафи, пені, неустойки (316) (1 229) 

Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків (601) - 

Собівартість реалізованих виробничих запасів (181) (29) 

Інші витрати (141) (47) 

Всього (1 239) (1 305) 

Примітка 27. Фінансові витрати  

 2019 2018 

Амортизація дисконту за позикою (2 861) (807) 

Фінансові витрати за орендними зобов’язаннями (1 242) (1 092) 

Всього (4 103) (1 899) 

Примітка 28. Податок на прибуток 

Нижче представлені основні компоненти податкових доходів (витрат) з податку на прибуток за 
роки, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 років: 

 2019 2018 

Поточний податок на прибуток - - 

Відстрочений податок на прибуток (402) 892 

Всього (402) 892 

Впродовж 2018-2019 років застосовна ставка податку на прибуток підприємств в Україні 
складала 18%.  
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Нижче наведено узгодження між фактичними доходами (витратами) з податку на прибуток та 
добутком бухгалтерського прибутку (збитку) до оподаткування і нормативної ставки податку 
на прибуток за роки що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 роки: 

 2019 2018 

Бухгалтерський прибуток (збиток) до оподаткування 1 632 (4 954) 

Податок на прибуток, розрахований за ставкою 18% (294) 892 

Чистий вплив неоподатковуваних доходів та витрат що не 
включаються до складу доходів (витрат) при визначенні 
оподаткованого прибутку 

(108) - 

Дохід (витрати) з податку на прибуток (рядок 2300)  (402) 892 

Відстрочені податкові активи (-) та зобов’язання (+) з урахуванням ставки податку на 
прибуток (18%) за 2019 рік відносяться до таких статей: 

 Податкові 
різниці станом 
на 31.12.2018 

Податкові 
різниці станом 
на 31.12.2019 

Зміни за 
рахунок 
прибутку 

Інша поточна дебіторська заборгованість - 108 108 

Поточні забезпечення  (21) (199) (181) 

Основні засоби - (23) (21) 

Запаси - (4) (3) 

Податкові збитки (998) (499) 499 

Всього (1 019) (617) 402 

Примітка 29. Умовні та контрактні зобов’язання 

Податкові ризики 

Підприємство проводить свою операційну діяльність в Україні. Українське законодавство та 
нормативні акти, що регулюють сферу оподатковування та інші аспекти діяльності. Положення 
законів і нормативних документів за звичай є не чіткими, і трактуються по-різному місцевими, 
регіональними та державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки 
розбіжностей у трактуванні українського податкового законодавства є непоодинокими. 
Можливе непослідовне застосування та трактування українського податкового законодавства 
створює ризик суттєвих претензій та пред'явлення додаткових податкових зобов'язань та 
штрафів з боку податкових органів. Такі претензії, у випадку їхнього задоволення, можуть мати 
значний вплив. 

Керівництво Підприємства має достатні підстави відстояти власні позиції по дотриманню всіх 
норм, і малоймовірно, що будь-які суттєві виплати виникнуть через інтерпретацію та 
застосування податкового законодавства. Разом з тим, не виключено, що деякі з податкових 
трактувань, які застосовуються керівництвом при підготовці податкових декларацій, можуть 
бути оскаржені податковими органами в ході податкових перевірок. 

У даній фінансовій звітності були створені забезпечення за потенційними штрафами, 
пов’язаними з оподаткуванням. 

Примітка 30. Операції з пов’язаними сторонами 

Пов'язаними сторонами Підприємства вважаються сторони, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на прийняття 
фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття 
інформації про зв’язані сторони». Зазвичай неможливо об'єктивно оцінити чи була б 
проведена операція із пов’язаною стороною якби дана сторона не була пов’язаною і чи була 
б операція проведена в тих же термінах на тих же умовах і в тих же сумах якби сторони не 
були пов’язаними.  
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Рішення про те, які сторони являються зв’язаними приймають не тільки на основі їх юридичної 
форми, але і виходячи з характеру стосунків із зв’язаними сторонами. Пов’язаними сторонами 
Підприємства є основний управлінський персонал та інші пов'язані особи, які знаходяться під 
спільним контролем з Підприємством. 

Провідний управлінський персонал представлений в особі директора, який має повноваження 
та є відповідальним за планування, керівництво і контроль за діяльністю Підприємства. 
Винагорода провідному управлінському персоналу представлена короткостроковими 
виплатами заробітної плати у грошовій формі і включена в адміністративні витрати. 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року 

 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з внутрішніх розрахунків 

- - 5 022 

Всього активів - - 5 022 

Інші довгострокові зобов’язання - - 2 125 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

17 928 - 3 755 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 

- 24 - 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

- - 157 

Всього зобов’язань 17 928 24 6 037 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2018 року 

 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

сторони 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з внутрішніх розрахунків 

- - 505 

Всього активів - - 505 

Інші довгострокові зобов’язання 15 321 - 5 881 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці 

- 7 - 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

- - 349 

Всього зобов’язань 15 321 7 6 230 

Залишки за операціями з пов’язаними сторонами станом на 1 січня 2018 року 

 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

сторони 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

5 850 - - 

Всього зобов’язань 5 850 - - 



ДП «НОВА.КОМ» 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

44 

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2019 рік 

 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

сторони 

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

- - 37 364 

Інші операційні доходи - - 117 

Адміністративні витрати  - (876) (41) 

Витрати на збут - - (4) 

Інші операційні витрати - - (82) 

Інші доходи - - 13 

Фінансові витрати (2 861) - (1 242) 

Інші витрати - - 1 

Доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами за 2018 рік 

 
Материнська 

компанія 

Провідний 
управлінський 

персонал 
Інші пов’язані 

сторони 

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

11 880 - 6 588 

Інші операційні доходи 16 - 39 

Адміністративні витрати  (52) (318) (2 957) 

Інші доходи - - 1 

Примітка 31. Управління фінансовими ризиками та капіталом 

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Підприємства: ризик ліквідності та 
кредитний ризик. Підходи до управління кожним із цих ризиків представлені нижче.  

Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином: 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 
із внутрішніх розрахунків 

5 027 505 - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 28 62 23 

Гроші та їх еквіваленти 826 815 3 

Всього фінансових активів 5 881 1 382 26 

Інші довгострокові зобов’язання 2 125 21 202 - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями 

21 683 4 190 - 

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

760 629 1 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

157 349 5 850 

Інші поточні зобов'язання 7 5 13 

Всього фінансових зобов’язань 24 732 26 375 5 864 

Кредитний ризик 

Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, у більшості 
включають дебіторську заборгованість, гроші та їх еквіваленти. 

Кредитний ризик Підприємства відслідковується й аналізується в кожному конкретному 
випадку, і керівництво Підприємства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у 
резервах під очікувані кредитні збитки. 
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Підприємство створює резерв під очікувані кредитні збитки в сумі, що представляє собою 
оцінку керівництвом понесених збитків від дебіторської заборгованості по основній діяльності 
і іншій дебіторській заборгованості та інвестицій. 

Перед прийняттям нового клієнта Підприємство використовує внутрішню кредитну систему 
для оцінки якості потенційного клієнта. 

Кредитний ризик Підприємства притаманний також таким фінансовим інструментам, як 
поточні рахунки в банках і може виникати у випадку не спроможності банківської установи 
розраховуватися за своїми зобов’язаннями перед Підприємством. Сума максимального 
розміру ризику в таких випадках дорівнює балансової вартості відповідних фінансових 
інструментів. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Підприємства є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 
інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 
Підприємство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

 ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

 ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою 
групою); 

 ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за 
Національною рейтинговою шкалою. 

Ризик ліквідності 

Задачею Підприємства є підтримка безперервності та гнучкості фінансування шляхом 
використання умов кредитування, які надаються постачальниками, а також залучення позик. 

Підприємство аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою 
ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними фінансовими 
інструментами. 

Обачність при управлінні ризиком ліквідності передбачає наявність достатньої суми грошових 
коштів, наявність достатніх фінансових ресурсів для виконання зобов'язань при настанні 
строку їх погашення. Керівництво постійно відстежує рівень ліквідності. 

Підприємство використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштів 
для того, щоб гарантувати наявність адекватних ресурсів для виконання своїх платіжних 
зобов'язань. 

Більшість витрат Підприємства носять змінний характер і залежать від залежать від обсягу 
реалізації. В результаті цього і виникає більшість витрат, які безпосередньо генерують доходи 
для погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. 

Нижче в таблицях подано аналіз фінансових зобов’язань за строками погашення: 

 
до 3 

місяців 
від 3 до 12 

місяців 
від 12 

місяців Всього 

Станом на 31 грудня 2019 924 21 683 2 125 24 732 

Інші довгострокові зобов’язання - - 2 125 2 125 

Поточна кредиторська заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями 

- 21 683 - 21 683 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

760 - - 760 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

157 -  157 

Інші поточні зобов’язання 7 - - 7 
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до 3 

місяців 
від 3 до 12 

місяців 
від 12 

місяців Всього 

Станом на 31 грудня 2018 983 4 190 21 202 26 375 

Інші довгострокові зобов’язання - - 21 202 21 202 

Поточна кредиторська заборгованість 
за довгостроковими зобов’язаннями 

- 4 190 - 4 190 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

629 - - 629 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

349 - - 349 

Інші поточні зобов’язання 5 - - 5 

Станом на 1 січня 2018 5 864 - - 5 864 

Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги 

1 - - 1 

Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

5 850 - - 5 850 

Інші поточні зобов’язання 13 - - 13 

Ринковий ризик 

Ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента 
коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: 
валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.  

Валютний ризик 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

Валютний ризик для Підприємства відсутній, оскільки воно не має операцій, які залежать від 
змін курсів іноземних валют. Підприємство не має вкладень в іноземні компанії. 

Відсотковий ризик 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
Керівництво Підприємства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це може 
впливати як на доходи Підприємства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Відсотковий ризик для Підприємства відсутній, оскільки воно не має суттєвих фінансових 
інструментів для яких притаманні відсоткові ставки. 

Політика управління капіталом 

Підприємство розглядає зареєстрований капітал як основне джерело фінансування. 

Для цілей управління ризиком недостатності капіталу, Підприємство визначає капітал як 
такий, що дорівнює визнаному в балансі (звіті про фінансовий стан). 

Основним завданням Підприємства при управлінні капіталом є забезпечення здатності 
Підприємства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання 
прибутку для засновників і вигід для інших зацікавлених осіб, а також забезпечувати 
фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегії розвитку 
Підприємства. 

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Підприємства й може корегувати свою 
політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, 
тенденціях ринку або стратегії розвитку, тобто з урахуванням змін економічних умов. Протягом 
років, що закінчилися 31 грудня 2019 та 2018 рр., цілі, політика та процедури Підприємства не 
зазнали змін. 
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Примітка 32. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Фінансові активи і фінансові зобов'язання Підприємства містять грошові кошти та дебіторську 
і кредиторську заборгованості. Облікова політика щодо їхнього визнання та оцінки 
розкривається у відповідних розділах цих приміток. 

Протягом звітного періоду Підприємство не використовувало жодних фінансових деривативів, 
процентних свопів і форвардних контрактів для зменшення валютних або відсоткових ризиків. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів 
Підприємства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018 

Фінансові активи 5 881 1 382 26 5 881 1 382 26 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками із внутрішніх 
розрахунків 

5 027 505 - 5 027 505 - 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

28 62 23 28 62 23 

Гроші та їх еквіваленти 826 815 3 826 815 3 

Фінансові зобов’язання 24 732 26 375 5 864 24 732 26 375 5 864 

Інші довгострокові 
зобов’язання 

2 125 21 202 - 2 125 21 202 - 

Поточна кредиторська 
заборгованість за 
довгостроковими 
зобов’язаннями 

21 683 4 190 - 21 683 4 190 - 

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

760 629 1 760 629 1 

Поточна кредиторська 
заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

157 349 5 850 157 349 5 850 

Інші поточні зобов'язання 7 5 13 7 5 13 

Використовувались припущення, що справедлива вартість грошових коштів, торговельної та 
іншої дебіторської і кредиторської заборгованості приблизно дорівнює їхній балансовій 
вартості, в основному, через те, що ці інструменти будуть погашені у найближчому 
майбутньому. 

Підприємство оцінює фінансові інструменти за справедливою вартістю на кожну дату 
складання балансу (звіту про фінансовий стан). Всі активи і зобов'язання, які оцінюються за 
справедливою вартістю, класифікуються в рамках описаної нижче ієрархії справедливої 
вартості: 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі котирувань цін на 
активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань - рівень 1; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі відмінних від 
котирувань цін, включених до рівню 1, вихідних даних, які спостерігаються для активу 
або зобов'язання безпосередньо (ціни) або побічно (похідні від цін) - рівень 2; 

 інструменти, справедлива вартість яких була визначена на підставі вихідних даних для 
активу або зобов'язання, які не ґрунтуються на спостережуваних ринкових даних 
(вихідні дані, які не спостерігаються на ринку) - рівень 3. 

Розкриття інформації щодо фінансових активів та зобов’язань Підприємства були визначені 
згідно з результатами оцінки, яка відповідає Рівню 2 ієрархії джерел визначення справедливої 
вартості. 
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Примітка 33. Затвердження фінансової звітності і події після звітної дати 

Ця фінансова звітність за 2019 рік, була затверджена до випуску Директором Підприємства 03 
червня 2020 року. 

Не існує подій, що відбулися після закінчення періоду, які вимагають коригування сум у 
фінансовій звітності або у примітках до неї. Ми не маємо жодних планів чи намірів, які могли б 
суттєво вплинути на балансову вартість або класифікацію активів та зобов’язань. 

У зв'язку зі світовою пандемією коронавірусної хвороби (СО\/ID-19) та запровадженням 
Кабінетом Міністрів України карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію 
її подальшого поширення в Україні, повідомляємо наступне: 

 управлінський персонал Підприємства наразі оцінює додаткові ризики та їх можливий 
вплив на безперервність діяльності Підприємства; 

 очікується, що повний вплив може бути вагомим, але його неможливо виміряти чи 
оцінити на даний час з певним ступенем достовірності. 

 

 

 




