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ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 
 

 
Управлінський персонал Товариства з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ 
ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (далі – «Товариство») представляє Звіт про управління разом з 
фінансовою звітністю Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Товариство було засновано 29 грудня 2003 року. 

Основною діяльністю Товариства є виробництво електронної апаратури побутового 
призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення.  

Вищим органом управління згідно зі Статутом Товариства є Загальні збори учасників. 
Виконавчим органом управляння є Дирекція. 
 
Товариство складається з таких структурних підрозділів: 
• Адміністративний відділ 
• Відділ фінансів 
• Відділ працевлаштування 
• Служба виробництва 
• Складське господарство 
• Відділ інформаційних технологій 
• Відділ тестувань 
• Інженерно-технічна служба 
• Відділ вдосконалення 
• Відділ якості 
• Відділ постійного розвитку 
• Відділ постачання 
• Відділ планування 
• Відділ звонішньо-економічних відносин 
• Служба охорони 

 
Протягом 2018 року не було змін в організаційній структурі Товариства. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., представлені на стор. 9 
фінансової звітності. Чистий прибуток за 2018 рік становив 117 956 тисяч гривень (2017: 90 971 
тисяча гривень). На загальний товарооборот та прибуток протягом звітного періоду вплинули 
зростання ціни та збільшення обсягу реалізованих товарів і послуг, результатом чого стало 
зростання чистого прибутку Компанії. 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 
 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство не зможе виконати свої фінансові 
зобов’язання, розрахунки за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або 
іншого фінансового активу. Підхід товариства до управління ліквідністю полягає в тому, щоб 
забезпечити, наскільки це можливо, постійну наявність у Товариства ліквідних коштів, 
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достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, так і в стресових умовах, не 
допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику репутацію Товариства. 
 
Товариство підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних 
інструментів на рівні, який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання 
зобов'язань протягом наступних 5 днів. Товариство також відстежує рівень очікуваного 
припливу грошових коштів від погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості та 
очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої кредиторської заборгованості.  
 
В Примітці 18(а)(іі) до фінансової звітності представлений аналіз фінансових зобов'язань за 
строками погашення станом на 31 грудня 2018 р. 
 

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариством було спожито 13 187 тис. КВт/г 
(2017: 12 211 тис. КВт/г) електроенергії та 31 270 л води (2017: 25 638 л). Протягом звітного 
періоду Товариство здійснило наступні заходи із збереження електроенергії та зменшення 
споживання води: 

• встановлено станцію сонячних панелей; 
• використовуються виключно LED лампи для освітлення внутрішніх приміщень та 
зовнішньої території; 
• модернізація виробничого та допоміжного обладнання; 
• використання спеціальніх аераторів, які суттєво скорочують споживання води; 
• встановлення сучасних систем зволоження повітря. 
 
Товариство заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій 
через підвищення екологічної свідомості працівників та їхніх дітей через проведення заходів, 
спрямованих на захист довкілля. Щорічно організовується тиждень захисту довкілля із 
залученням великої кількості працівників. В районних закладах освіти всіх рівнів проводяться 
уроки екології. Підприємство бере участь в озелененні м. Ужгород та сусідніх населених 
пунктів. 

 
СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 
 
Загальна чисельність співробітників Товариства станом на 31 грудня 2018 року складає 3 120 
особи (31 грудня 2017 року: 3 045  осіб). Частка жінок у структурі персоналу Товариства 
станом на 31 грудня 2018 року складає 52.66% (31 грудня 2017 року: 49.95%). Товариство 
ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних можливостей, заохочення 
співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та жінок у процесі 
працевлаштування та прийняття управлінських рішень.  
 
Товариством проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та 
безпеки, а саме: навчання з охорони праці при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, 
проведення робочих зустрічей у механізмів на робочих місцях, встановлення індивідуальних 
блокуючих пристроїв на обладнанні, що унеможливлюють несанкціонований його пуск, 
забезпечення колективними та індивідуальними засобами захисту та спецодягом. 
 
Товариство забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою професійних 
тренінгів. Товариством забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та 
хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України.  
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ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

(а)      Економічне середовище 

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні 
особливості ринку, що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2018 рр. ситуація як і 
раніше залишалася нестабільною, українська економіка почала демонструвати деякі ознаки 
пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, зниження темпів знецінення гривні по 
відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ і загальне 
пожвавлення ділової активності.  

У Примітці 1(б) до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення 
діяльності в Україні. 

(б)      Ризики, що пов’язані з фінансовими інструментами 
 
Товариство зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з 
утримуваними нею фінансовими інструментами. Основні ризики та невизначеність, з якими 
стикається Товариство, а також заходи, що вживаються для управління ризиками, описані в 
Примітці 18 до фінансової звітності. 
 
Ринковий ризик 
 
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних 
валют, процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Товариства або на вартість 
наявних у неї фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, 
щоб контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при 
цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.  
 
Кредитний ризик 
 
Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести 
до зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Товариство 
застосовує політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися 
клієнтам, які мають належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської 
заборгованості за строками виникнення. 

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, 
здійснюється на основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до 
управління кредитним ризиком клієнтів.  
 
Ризик ліквідності 
 
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство матиме труднощі при виконанні своїх 
зобов’язань, пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями, які погашаються шляхом надання 
грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає 
забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності, достатньої для 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р.   

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

Підприємство 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН 
ЛІМІТЕД» 

за ЄДРПОУ 32836226 

Територія Закарпатська за КОАТУУ 2124887404 

Організаційно-правова форма господарювання 
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 

за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності 

Виробництво електронної апаратури 
побутового призначення для приймання, 
записування та відтворювання звуку й 
зображення 

за КВЕД 26.40 

Середня кількість працівників 2 931   
 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім  розділу IV Звіту 
про фінансові результати (Звіту про  сукупний  дохід)  (форма  №  2),  
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

  

 

Адреса, телефон 
 

Концівська, буд. 40, с. РОЗІВКА, УЖГОРОДСЬКИЙ 
РАЙОН, ЗАКАРПАТСЬКА обл., 89424 

        

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 2018 р. 

Форма № 1 Код за ДКУД               1801001 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

(не перевірено 
аудитом) 

На кінець 
звітного періоду 

 
При-
мітки 

1  2 3 4  5 
I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 1 498 1 137 
 

    первісна вартість  1001 9 186  9 626  
    накопичена амортизація  1002 7 688 8 489  
Незавершені капітальні інвестиції 1005 16 103 372 800 12 
Основні засоби 1010 387 757 377 552 12 
    первісна вартість  1011 661 891 729 337 12 
    знос  1012 274 134 351 785 12 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
    інші фінансові інвестиції  1035 - - 

 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -  
Відстрочені податкові активи  1045 - 40 800 11 
Інші необоротні активи  1090 - -  
Усього за розділом I  1095 405 358 792 289  
 
 
 
 
 
 
 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 15-47, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 р. 
(продовження)  

 
 

1  2 3 4  5 
II. Оборотні активи      

Запаси 1100 31 685 46 863  
Виробничі запаси 1101 30 672 44 016  
Незавершене виробництво 1102 47 2  
Готова продукція 1103 966 2 845  
Товари 1104 - -  
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 1125 7 967 981 13 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками: 

за виданими авансами 1130 6 779 29 163 

 

з бюджетом 1135 18 635 39 202  
у тому числі з податку на прибуток 1136 500 2 338  
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 35 146 20(в) 
Дебіторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1145 226 735 221 041 20(в) 

Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 36 780 25 781  
Гроші та їх еквіваленти  1165 24 977 17 232 14 

Рахунки в банках 1167 - -  
Витрати майбутніх періодів 1170 2 016 1 616  
Інші оборотні активи  1190 46 3 141  
Усього за розділом II  1195 355 620 420 166  
Баланс  1300 760 978 1 212 455  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) слід читати разом з примітками, викладеними на 
сторінках 15-47, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ 
СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 

за ЄДРПОУ 32836226 

                                                                      (найменування) 
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 р. 

 
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття  Код  
рядка 

За звітний  
період  

За аналогічний 
період    

попереднього 
року  

(не перевірено 
аудитом) 

При-
мітки 

1  2  3  4  5 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)  2000 1 317 226 992 171 5 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)  2050 (943 728)  (713 979) 6 
Валовий:   

     прибуток  2090 373 498 278 192 
 

     збиток  2095 (     -     )  (     -     )  
Інші операційні доходи  2120 79 185 50 530 7 
Адміністративні витрати  2130 (182 098)  (115 364) 8 
Витрати на збут 2150 (5 352)  (5 366)  
Інші операційні витрати  2180 (196 358)  (133 613) 9 
Фінансовий результат від операційної 

діяльності:   
     прибуток  2190 68 875 74 379 

 

     збиток   2195 (     -     )  (     -     )  
Інші фінансові доходи  2220 436 321  
Інші доходи 2240 9 508            23 429  
Фінансові витрати  2250 (     -     )  (1 953)  
Інші витрати  2270 (901)  (5 205)  
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток  2290 77 918 90 971 

 

збиток  2295 (     -     )  (     -     )  
Вигода (витрати) з податку на прибуток 2300 40 038  - 11 
Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  2350 117 956 90 971 
 

     збиток  2355 (     -     ) (     -     )  
 
 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) слід читати разом з примітками, 
викладеними на сторінках 15-47, які є складовою частиною фінансової звітності. 





Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 
Фінансова звітність на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 
 

  11 

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ 
СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 

за ЄДРПОУ 32836226 

                                                                      (найменування) 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2018 р. 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

Стаття  Код  
рядка За звітний період  

За аналогічний 
період 

попереднього року 
(не перевірено 

аудитом) 
1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 284 880 1 004 619 
Повернення податків і зборів  3005 145 149 108 811 
у тому числі податку на додану вартість 3006 145 149 108 811 
Цільового фінансування 3010 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 3 032 883 
Надходження від повернення авансів 3020 89 331 
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках 3025 436 321 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені) 3035 - - 
Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Інші надходження 3095 1 839 2 586 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)  3100 (505 820) (370 685) 
Праці 3105 (402 116) (269 942) 
Відрахувань на соціальні заходи  3110 (105 639) (68 333) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (113 004) (74 912) 
    зобов’язання з податку на прибуток 3116 (2 600) (    -     ) 
    зобов’язання з податку на додану вартість 3117 (    -    ) (     -    ) 
    зобов’язання з інших податків і зборів 3118 (110 404) (74 912) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (149 088) (50 313) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (    -    ) (    -     ) 
Інші витрачання* 3190 (95 483)  (126 132) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195 64 275  157 234 

*- Рядок 3190 “Інші витрачання” включає, головним чином, митні платежі на суму 69 884 тисячі гривень   
(2017 р.: 90 003 тисяч гривень (не перевірено аудитом)). 
   
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) слід читати разом з примітками, 
викладеними на сторінках 15-47, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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                                                                      (найменування) 

Звіт про власний капітал  
за 2018 р. 

Форма № 4 Код за 
ДКУД 

1801005 

Стаття Код 
рядка 

За
ре

єс
тр
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ий
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Залишок 
на початок року 
(не перевірено 
аудитом 

4000 1 348 000 76 701 - (549 502) (359 865) - 515 334 

Коригування: 
Виправлення 
помилок 

4010 - - - - - - - 

Скоригований 
залишок на 
початок року (не 
перевірено 
аудитом) 

4095 1 348 000 76 701 - (549 502) (359 865) - 515 334 

Чистий прибуток 
за звітний період 4100 - - - 117 956 - - 117 956 

Інший сукупний 
збиток за звітний 
період 

4110 - - - - - - - 

Виплата 
власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - 

Внески учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 - 24 219 - - 284 914 - 309 133 

Разом змін у 
капіталі 4295 - 24 219 - 117 956 284 914 - 427 089 

Залишок 
на кінець року 4300 1 348 000 100 920 - (431 546) (74 951) - 942 423 
Загальна сума сукупного доходу повинна розраховуватись як сума рядків  4100 та 4110, що складає разом 117 956 тисяч 
гривень. 
Керівник       С. О. Карцев 
Головний бухгалтер      Н. В. Шарабошкіна 

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

Підприємство  Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 

 

за ЄДРПОУ 

32836226 

Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15-
47, які є складовою частиною фінансової звітності. 
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                                                                     (найменування) 
Звіт про власний капітал за 2017 р. (не перевірено аудитом) 

 
Форма № 4 Код за 

ДКУД 
1801005 

Стаття Код 
рядка 

За
ре

єс
тр

ов
ан

ий
 

ка
пі

та
л 

 

Д
од

ат
ко

ви
й 

ка
пі

та
л 

Ре
зе

рв
ни

й 
ка

пі
та

л 
Н

ер
оз

по
ді

ле
ни

й 
пр

иб
ут

ок
 

(н
еп

ок
ри

ти
й 

зб
ит

ок
) 

Н
ео

пл
ач

ен
ий

 
ка

пі
та

л 

В
ил

уч
ен

ий
 

ка
пі

та
л 

В
сь

ог
о 

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

4000 1 348 000 64 561 - (660 970) (570 820) - 180 771 

Коригування: 
Виправлення 
помилок 

4010 - - - 20 497 - - 20 497 

Скоригований 
залишок на 
початок року 

4095 1 348 000 64 561 - (640 473) (570 820) - 201 268 

Чистий 
прибуток за 
звітний період 

4100 - - - 90 971 - - 90 971 

Інший 
сукупний 
збиток за 
звітний період 

4110 - - - - - - - 

Виплата 
власникам 
(дивіденди) 

4200 - - - - - - - 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 - 12 140 - - 210 955 - 223 095 

Разом змін у 
капіталі 4295 - 12 140 - 90 971 210 955 - 314 066 

Залишок 
на кінець 
року 

4300 1 348 000 76 701 - (549 502) (359 865) - 515 334 

Загальна сума сукупного доходу повинна розраховуватись як сума рядків  4100 та 4110, що складає разом 90 971 тисяч гривень. 

Звіт про власний капітал слід читати разом з примітками, викладеними на сторінках 15-
47, які є складовою частиною фінансової звітності. 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 01 

Підприємство  Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 

 

за ЄДРПОУ 

32836226 
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1 Загальна інформація  
(а) Організаційна структура та діяльність 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (надалі 
– Товариство або Компанія) створено згідно із законодавством України та було засновано 29 
грудня 2003 року. 

Основною діяльністю Товариства є виробництво електронної апаратури побутового 
призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення. 

Товариство зареєстроване та фактично розташоване за адресою: 89424 Україна, Закарпатська 
обл., Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Концівська, 40.  

(б) Умови здійснення діяльності 
Умови здійснення діяльності в Україні 

Діяльність Компанії здійснюється в Україні. Політична й економічна ситуація в Україні в 
останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, що розвивається. Внаслідок цього, 
здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн. 

Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався навесні 
2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під 
контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості 
повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних 
областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до 
Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Дана подія 
спричинила істотне погіршення відносин між Україною і Російською Федерацією.  

У листопаді 2018 року після інциденту між російськими та українськими збройними силами, що 
стався недалеко від русла, що з'єднує Азовське та Чорне моря, українська влада ввела режим 
воєнного стану на період 30 днів в 10 регіонах, розташованих уздовж російського та 
молдовського кордону, на узбережжі Азовського і Чорного морів. Після закінчення цих 30 днів 
в кінці грудня 2018 року воєнний стан було скасовано. 

Економічна ситуація в Україні істотно погіршилася у 2014-2016 рр. внаслідок зниження обсягів 
торгівлі з Російською Федерацією та військової напруженості в Східній Україні. Незважаючи на 
те, що в 2017-2018 рр. ситуація, як і раніше, залишалася нестабільною, українська економіка 
продовжувала демонструвати ознаки пожвавлення, такі, як уповільнення темпів інфляції, 
зниження темпів знецінення гривні по відношенню до основних іноземних валют, зростання 
міжнародних резервів Національного банку України («НБУ») і загальне пожвавлення ділової 
активності.  

Протягом 2016-2018 рр. НБУ зняв деякі обмеження на операції з обміну валюти, запроваджені в 
2014-2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в іноземній валюті, що 
підлягає обов'язковому продажу на міжбанківському ринку, а розрахунковий період для 
експортно-імпортних операцій в іноземній валюті був збільшений. Крім того, НБУ дозволив 
українським компаніям виплачувати дивіденди за кордон у межах певного щомісячного ліміту. 
У лютому набирає чинності новий закон про валюту та валютні операції. Новий закон скасовує 
ряд обмежень, визначає нові принципи валютних операцій, валютного регулювання та нагляду і 
веде до значної лібералізації операцій з іноземною валютою і руху капіталу. 

Банківська система залишається вкрай нестабільною через малі обсяги капіталу і погану якість 
активів, а українські компанії та банки, як і раніше, відчувають брак фінансування з боку 
внутрішніх і міжнародних фінансових ринків. 
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Міжнародний валютний фонд («МВФ») продовжував надавати підтримку українському уряду в 
рамках чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ («EFF»), затвердженої в 
березні 2015 року. У жовтні 2018 року уряд України досяг угоди з МВФ про проведення нової 
14-місячної програми резервної підтримки («Stand-By»), яка замінить собою діючу в даний час 
Програму EFF. Інші міжнародні фінансові установи також надавали останніми роками значну 
технічну підтримку з тим, щоб допомогти Україні реструктурувати зовнішній борг і здійснити 
різні реформи (в тому числі реформу стосовно боротьби з корупцією, реформу в сфері 
корпоративного права і поступову лібералізацію енергетичного сектора).  

У грудні 2018 року рейтингове агентство Moody’s підвищило кредитний рейтинг України до 
рівня Caa1, зі стабільним прогнозом на майбутнє, який відображає досягнення угоди з МВФ про 
майбутню співпрацю, позитивні очікування щодо деяких реформ і покращення у сфері 
міжнародних відносин. Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить від 
продовження проведення урядом структурних реформ та інших чинників. 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належних заходів на підтримку стабільної 
діяльності Товариства, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов 
здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності та 
фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 
неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо 
впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан 
Товариства. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки 
управлінського персоналу. 

2 Основа обліку  
(а) Підтвердження відповідності 

Ця фінансова звітність складена згідно з вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ»). 

(б) Основа оцінки 
Фінансова звітність складена на основі принципу історичної вартості. 

(в) Валюта подання звітності 
Національною валютою України є гривня, і є валютою, у якій подається ця фінансова звітність. 
Вся фінансова інформація, що представлена в гривнях, округлена до тисяч (якщо не вказано 
інше).  

Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами України. Відповідно, будь-яке 
перерахування сум в іноземній валюті у гривні не повинно тлумачитися таким чином, що суми в 
іноземній валюті були, могли бути чи будуть у майбутньому вільно конвертовані у гривні за 
представленими курсами обміну або за будь-якими іншими курсами обміну.  

Курси обміну гривні відносно долара США, які були використані при складанні цієї фінансової 
звітності, представлені таким чином: 
 

Рік 
Середній курс 

обміну за 2017 рік 
Курс обміну на  

31 грудня 2017 р. 
Середній курс 

обміну за 2018 рік 
Курс обміну на 

31 грудня 2018 р.  
 Долар США 26.6 28.07 27.22 27.69  
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На дату цієї  фінансової звітності, 10 червня 2019 р., курс обміну становив 26.59 гривні за 1.00 
долар США. 

3 Використання оцінок та суджень 
Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу 
формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової 
політики, а також на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, що відображаються у 
звітності, і розкриття активів та зобов’язань. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих 
оцінок. 

Оцінки та припущення, на яких вони ґрунтуються, регулярно переглядаються. Результати 
перегляду облікових оцінок визнаються у періоді, в якому вони переглядаються, а також у всіх 
наступних періодах, на які впливають такі оцінки. 

Інформація про важливі судження, що використовувалися при застосуванні принципів облікової 
політики, які мають найбільший вплив на суми, визнані у фінансовій звітності, та мають 
значний ризик, внаслідок якого можуть бути зроблені суттєві коригування протягом наступного 
фінансового року, включена до таких приміток: 

• Примітка 18 (a)(і) – оцінка резерву під очікувані кредитні збитки стосовно дебіторської 
заборгованості. 

• Примітка 11 – визнання відстрочених податкових активів. 

Оцінка справедливої вартості 

Деякі принципи облікової політики Компанії та правила розкриття інформації вимагають 
визначення справедливої вартості фінансових активів і зобов’язань. 

Оцінюючи справедливу вартість активу чи зобов’язання,  Компанія використовує, наскільки це 
можливо, відкриті дані. Виходячи з характеру вхідних даних, що використовуються у методах 
оцінки вартості, справедлива вартість розподіляється за різними рівнями в ієрархії джерел 
визначення справедливої вартості таким чином: 

• Рівень 1: оцінка ґрунтується на котирувальних (не скоригованих) цінах на активних ринках 
для ідентичних активів або зобов’язань. 

• Рівень 2: оцінка ґрунтується на вхідних даних, інших, ніж котирувальні ціни, включених до 
Рівня 1, які є відкритими на ринку для активу або зобов’язання прямо (тобто ціни) чи 
опосередковано (тобто дані, визначені на основі цін). 

• Рівень 3 – вхідні дані щодо активу чи зобов’язання, які не ґрунтуються на відкритих 
ринкових даних (закриті дані). 

Якщо вхідні дані, які використовуються для оцінки справедливої вартості активу або 
зобов’язання, можуть бути віднесені до різних рівнів в ієрархії джерел визначення справедливої 
вартості, то оцінка справедливої вартості в цілому відноситься до того самого рівня в ієрархії, 
що і вхідні дані найнижчого рівня, які є значними для оцінки в цілому. 

Компанія визнає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості на дату закінчення 
звітного періоду, протягом якого відбулася ця зміна. 

Детальна інформація про припущення, зроблені у процесі оцінки справедливої вартості, 
включена до примітки 18 (в) – справедлива вартість фінансових інструментів. 
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4 Основні принципи облікової політики 
За винятком випадків, описаних у Примітках 4(а) та 4(б), облікові політики описані у Примітці 
21 були застосовані послідовно до всіх періодів, представлених у цій фінансовій звітності. 

Товариство вперше застосувало МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» та МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року. З 1 січня 2018 року вступають у дію ряд інших 
нових стандартів, але вони не мають істотного впливу на фінансову звітність Товариства. 

Зміни, внесені МСФЗ 9 до параграфу 82 МСБО 1, представили додаткові статті, які необхідно 
подавати у Звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід). Товариство не 
представило їх, оскільки протягом звітного періоду не відбувалося подій або операцій, які б 
мали відображатися в цих статтях. 

Відповідно до методів переходу, обраних Товариством при застосуванні нових стандартів, 
порівняльна інформація у даній фінансовій звітності не перераховувалась. 

(а) МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» 
МСФЗ 15 встановлює загальну концептуальну основу для визначення того, чи має бути 
визнаний дохід (виручка), в якій сумі та в який момент. Стандарт змінює МСБО 18 «Дохід», 
МСБО 11 «Будівельні контракти» та відповідні тлумачення. 

Товариство перейшло на МСФЗ 15 із застосуванням методу відображення сумарного ефекту 
(без спрощень практичного характеру), відобразивши вплив застосування цього стандарту на 
дату першого застосування (тобто 1 січня 2018 р.). Відповідно, інформація, подана за 2017 рік, 
не перераховувалася – тобто вона представлена в тому вигляді, в якому вона була представлена 
раніше, згідно з МСБО 18, МСБО 11 і відповідними тлумаченнями. 

Детальна інформація щодо нових облікових політик та характеру змін, що несуть нові облікові 
політики у порівнянні з попередніми, по відношенню до різних товарів та послуг, що надаються 
Товариством, викладена нижче. 

Згідно з МСФЗ 15, дохід (виручка) визнається тоді, коли покупець отримує контроль над 
товаром чи послугою. Визначення часових рамок передачі контролю – у певний момент часу 
або протягом часу – вимагає застосування судження. 

Впливу від переходу на МСФЗ 15 (після оподаткування) на вхідний залишок резервів та 
нерозподіленого прибутку не було. 
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Вид 
продукції/по
слуги 

Характер, часові рамки виконання 
зобов’язань, суттєві умови оплати 

Характер змін 
облікової політики 

Продаж 
виробленої 
електронної 
продукції 

Контракти із покупцями не встановлюють 
конкретну кількість продукції, що має бути 
продана в певний момент часу або обсяг послуг. 
Конкретна кількість продукції виробляється та 
продається на основі окремо складених планів 
(замовлень). Дохід визнається в момент переходу 
контролю до покупця. Рахунки-фактури 
виставляються при поставці певної частини 
(партії) продукції покупцю і підлягають оплаті 
впродовж 40-60 днів. 
Оскільки існує тільки одне окреме зобов’язання 
до виконання, немає потреби розподіляти 
вартість операції між кількома зобов’язаннями. 
Вартість продукції погоджується із замовниками 
на періодичній основі з урахуванням вимог 
трансферного ціноутворення. Жодних знижок 
покупцям не передбачено. 

Для контрактів, які дозволяють контрагенту мати 
право на повернення товару, згідно із МСФЗ 15 
дохід визнається в тій мірі, в якій існує висока 
вірогідність того, що істотне скасування суми 
визнаного доходу не відбудеться. Тому визнана 
сума доходу скорегована на очікувані 
повернення товарів, що базуються на історичній 
інформації. Повернення товарів відбувається 
тільки у формі заміни на нові  - тобто, 
відшкодування грошових коштів не 
пропонується. За таких обставин визнається 
зобов’язання по відшкодуванню та право на 
повернений товар. 

МСФЗ 15 не має суттєвого 
впливу на облікові 
політики Товариства, 
порівняно з МСБО 18, а 
також на баланс (звіт про 
фінансовий стан) на 1 січня 
2018 р. та 31 грудня 2018 
р., і звіти про фінансові 
результати (звіт про 
сукупний дохід) і рух 
грошових коштів (за 
прямим методом) за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 
р. 
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Вид 
продукції/по
слуги 

Характер, часові рамки виконання 
зобов’язань, суттєві умови оплати 

Характер змін 
облікової політики 

Доходи від 
надання 
консультацій
них послуг 

Дохід за договорами на надання послуг 
визнається пропорційно стадії завершеності 
робіт за договором станом на звітну дату. Стадія 
завершеності оцінюється на основі оглядів 
(інспектування) виконаних обсягів робіт. 
У випадку, якщо послуги надаються в рамках 
інших контрактних зобов’язань або в різних 
звітних періодах, то розподіл доходів 
здійснюється на основі відносної окремої ціни 
вартості таких послуг згідно тарифної політики 
Товариства для випадків, коли такі послуги 
надаються окремо. 
Товариство виставляє рахунки за надані послуги 
на щомісячній основі. 

МСФЗ 15 не має суттєвого 
впливу на облікові 
політики Товариства, 
порівняно з МСБО 18, а 
також на баланс (звіт про 
фінансовий стан) на 1 січня 
2018 р. та 31 грудня 2018 
р., і звіти про фінансові 
результати (звіт про 
сукупний дохід) і рух 
грошових коштів (за 
прямим методом) за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 
р. 

(б) МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»  
МСФЗ 9 встановлює вимоги щодо визнання та оцінки фінансових активів, фінансових 
зобов’язань і деяких договорів на покупку або продаж нефінансових об’єктів. Даний стандарт 
замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». 

Вплив від переходу на МСФЗ 9 (після оподаткування) на вхідний залишок резервів та 
нерозподіленого прибутку є несуттєвим. 

Далі представлена нова інформація про нові значущі облікові політики, а також опис характеру і 
впливу змін, внесених до попередніх облікових політик.   

(i) Класифікація та оцінка фінансових активів і фінансових зобов’язань 
МСФЗ 9 в основному зберігає наявні вимоги МСБО 39 для класифікації та оцінки фінансових 
зобов'язань. Водночас зазначений стандарт скасовує існуючу згідно з МСБО 39 класифікацію 
фінансових активів у категорії утримуваних до погашення, кредитів і дебіторської 
заборгованості та наявних для продажу. 

Згідно з МСФЗ 9, при первісному визнанні, фінансовий актив оцінюється за: амортизованою 
вартістю; за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому 
сукупному доході (FVOCI); або за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). Класифікація фінансових активів згідно з МСФЗ 9 
загалом базується на моделі бізнесу, в рамках якої здійснюється управління фінансовим 
активом, та на характеристиках руху грошових коштів за цим активом, згідно з контрактом. 
Похідні фінансові інструменти, зазначені у контракті, основним об’єктом якого є фінансовий 
актив, що належить до сфери застосування цього стандарту, не відокремлюються. Натомість 
відповідні вимоги до класифікації застосовуються до всього гібридного фінансового 
інструмента. 

У наступній таблиці та примітках до неї пояснюються вихідні категорії оцінки відповідно до  
МСБО 39 та нові категорії оцінки відповідно до МСФЗ 9 для кожного суттєвого класу 
фінансових активів та зобов’язань Товариства станом на 1 січня 2018 року. 
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Вихідна класифікація відповідно 

до МСБО 39 
 Нова класифікація 

відповідно до МСФЗ 9 
  

Фінансові активи      

Дебіторська заборгованість 
за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

 Кредити та дебіторська заборгованість  За амортизованою 
вартістю 

  

Гроші та їх еквіваленти  
 

 Кредити та дебіторська заборгованість  За амортизованою 
вартістю 

  

Дебіторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 

 Кредити та дебіторська заборгованість  За амортизованою 
вартістю 

  

Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з 
нарахованих доході 

 Кредити та дебіторська заборгованість  
 
 

За амортизованою 
вартістю 

 

  

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

 Кредити та дебіторська заборгованість  
 
 

За амортизованою 
вартістю 

 

  

Фінансові зобов’язання      

Поточна кредиторська  
заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

Інші фінансові зобов’язання Інші фінансові зобов’язання 

 

 

 

Поточна кредиторська 
заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 

Інші фінансові зобов’язання Інші фінансові зобов’язання 

 

 

 

Вплив застосування МСФЗ 9 на балансову вартість фінансових активів на 1 січня 2018 р. є 
несуттєвим.  

(ii) Зменшення корисності фінансових активів 
МСФЗ 9 замінює модель «понесених збитків», що використовується в МСБО 39, на модель 
«очікуваних кредитних збитків» (ОКЗ). Нова модель зменшення корисності застосовується до 
фінансових інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, контрактних активів та 
боргових інвестиційних цінних паперів, які оцінюються за FVOCI, але не застосовується до 
інвестицій в інструменти капіталу. Кредитні збитки згідно з МСФЗ 9 визнаються раніше, ніж 
згідно з МСБО 39. 
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(iii) Перехідні положення 
Зміни в обліковій політиці в результаті застосування МСФЗ 9 були застосовані ретроспективно, 
за винятком ситуацій, зазначених нижче: 

• Товариство скористалося можливістю не перераховувати порівняльні дані за попередні періоди 
в частині змін до класифікації та оцінки (включаючи зменшення корисності) фінансових 
інструментів. Внаслідок цього, дані за порівняльні періоди не перераховувалися. Відповідно, 
інформація, представлена за 2017 рік, загалом відображає вимоги МСБО 39, а не МСФЗ 9. 

• Визначення бізнес-моделі, у рамках якої утримується фінансовий актив, було здійснено на 
основі фактів та обставин, що існували на дату початкового застосування. 

5 Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – дохід від договорів з клієнтами, 
за рік, що закінчився 31 грудня, представлений таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

   
(не перевірено 

аудитом) 
Дохід від продажу виробленої електронної продукції 1 111 363  882 208 
Дохід від надання консультаційних послуг 187 412   91 955 
Інші  18 451  18 008 

 
 

 
 

 1 317 226  992 171  

 
 

 
 

Товариство займається виробництвом електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення. Товариство визнає реалізацію у 
момент передачі контролю, а саме коли товари було передано у розпорядження покупцеві у 
визначеному місці, після чого покупець несе всі витрати та ризики пов'язані з цими товарами. 
Дохід за договорами на надання консультаційних послуг визнається пропорційно стадії 
завершеності робіт за договором станом на звітну дату. Товариство виставляє рахунки за надані 
послуги на щомісячній основі. Товариство здебільшого продає товари компаніям Групи Jabil, 
що розташовані у ЄС та США. 

Баланси за договорами 

Наступна таблиця наводить інформацію щодо дебіторської заборгованості, активами та 
заборгованістю за договорами з клієнтами: 

(у тисячах гривень)  31 грудня 2018р. 31 грудня 2017р. (не 
перевірено аудитом 

Дебіторська заборгованість, що включена до 
статей «Дебіторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків» та «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги»  222 022 234 702 

Актив за договорами  35 146 12 106 

Зобов’язання за договорами  3 032 12 884 
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6 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, що закінчився 31 грудня, 
представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018  2017 

   
(не перевірено 

аудитом) 
    Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи 574 954  388 676 
Собівартість реалізованих запасів та наданих послуг 131 369  116 069  
Амортизація 98 114  84 055 
Інше 139 291  125 179  
 

 
 

 

 943 728  713 979 

 
 

 
 

7 Інші операційні доходи 
Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018 2017 

  
(не перевірено 

аудитом) 
   
Дохід від курсових різниць 67 291 50 530 
Інше 11 894 - 
 

  

 79 185 50 530 
 

  

8 Адміністративні витрати 
Адміністративні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018 2017 

  
(не перевірено 

аудитом) 
   
 Заробітна плата та відрахування на соціальні заходи  97 007 68 361 
 Витрати на утримання офісу  13 625 5 447 
 Телекомунікаційні послуги  12 576 12 180 
 Витрати на відрядження  11 238 8 425 
 Амортизація  7 728 5 545 
 Професійні послуги   3 912 1 297 
 Витрати на орг техніку та програмне забезпечення  3 647 2 824 
 Рекрутінг  1 633 127 
 Страхування  1 495 1 471 
 Банківські комісії  1 183 1 006 
 Витрати на утримання автомобілів  1 171 960 
 Представницькі витрати  1 089 639 
 Послуги на обслуговування та ремонти  1 031 1 046 
 Інше  24 763 6 036 
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 182 098 115 364 
 

  

9 Інші операційні витрати 
Інші операційні витрати за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018 

 

2017 
(не перевірено 

аудитом) 
    
Інші групові витрати за наданими послугами 131 750  98 938 
Збитки від курсових різниць 64 458  34 555 
Штрафи та пені сплачені 150  120 
 

 
 

 

 196 358  133 613 
 

 
 

 

10 Витрати на персонал 
Витрати на персонал за рік, що закінчився 31 грудня, представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 

 2018  2017 
(не перевірено 

аудитом) 
     
Заробітна плата  566 093  387 163 
Нарахування в фонди соціального забезпечення  105 868  69 874  
  

 
 

 

 
 

671 961  457 037  
  

 
 

 

11 Витрати (вигода) з податку на прибуток 

(а) Суми, визнані у прибутку або збитку 
На 31 грудня 2018 р. установлена законодавством ставка оподаткування Товариства становить 
18% (31 грудня 2017 р.: 18%).  

Компоненти витрат з податку на прибуток за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., представлені 
таким чином: 

(у тисячах гривень) 2018 2017  
(не перевірено 

аудитом) 
   

Витрати з поточного податку 762 - 

Вигода з відстроченого податку (40 800) - 

 
  

Усього вигоди від податку на прибуток  (40 038) - 
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(б) Узгодження діючої ставки оподаткування: 

     

(у тисячах гривень) 

2018 % 2017  
(не перевірено 

аудитом) 

% 

Прибуток до оподаткування 77 918 100.0% 90 971 100.0% 

 
    

Очікувані витрати з податку на прибуток за 
відповідною ставкою 14 025 18.0% 16 375 18.0% 

Податковий ефект статей, які не 
відносяться на валові витрати для цілей 
оподаткування 

3 753 5% 423 0.5% 

Податковий ефект визнання раніше 
невизнаних податкових збитків попередніх 
періодів  

(17 016) (21.8%) (16 798) - 

Зміни у невизнаному відстроченому 
податковому активі  (40 800) (52.4%) - 18.5% 

 
    

Фактичні вигоди від податку на 
прибуток (40 038) (51.4%) - 0.0% 

 
    

(в) Визнані податкові активи та зобов’язання:   

(у тисячах гривень) 

Активи Зобов'язання Чиста позиція 

31 грудня 
2018р. 

31 грудня 
2017р. (не 

перевірено 
аудитом 

31 грудня 
2018р. 

31 грудня 
2017р. (не 

перевірено 
аудитом) 

31 грудня 
2018р. 

31 грудня 
2017р. (не 

перевірено 
аудитом) 

       
Основні засоби 18 480 8 830 - - 18 480 8 830 
Поточні 
забезпечення 

22 320 28 293 - - 22 320 28 293 

Податкові збитки 
минулих періодів 

- 17 016 - - - 17 016 

 

      

Усього 40 800 54 139 - - 40 800  54 139 
Не було визнано 
податкового активу 

- (54 139) - -  (54 139) 

 
      

Усього 40 800 - - - 40 800 - 
 

      

Згідно з чинним законодавством України, податкові збитки можуть переноситися на наступні 
періоди і використовуватися безстроково. Компанія не визнала відстрочені податкові активи 
станом на 31 грудня 2017, оскільки отримання у майбутньому оподаткованого прибутку, за 
рахунок якого Компанія змогла б використати відповідні вигоди, було малоймовірним. 
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12 Основні засоби 
Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 
31 грудня 2018 р., представлений таким чином: 

(у тисячах 
гривень) 

Земельні 
ділянки 

Будівлі і 
споруди 

Машини 
та 

обладнан-
ня 

Транспорт-
ні засоби  

Інструменти
, прилади та 

інвентар 

Інші 
необоротні 

активи 

Незавер-
шені 

капітальні 
інвестиції Усього 

         
Вартість          
На 31 грудня 

2017 р.*  3 077   156 837   464 529   8 157   29 281   10   16 103   677 994  
Надходження  -     1 600   80 586   2 065   1 807   733   356 697   443 488 
Вибуття  -     -     (19 021)  -     (314)  (10)  -     (19 345) 
 

        

На 31 грудня 
2018 р.  3 077   158 437   526 094   10 222   30 774   733   372 800  1 102 137  

 
        

Знос          
На 31 грудня 

2017 р.*  561   47 051   206 491   3 801   16 220   10   -     274 134  
Нарахований 

знос   102   6 763   80 628   2 779   5 650   141   -     96 063   
Вибуття  -     -     (18 141)  -     (261)  (10)  -     (18 412) 
 

        

На 31 грудня 
2018 р.  663   53 814   268 978   6 580   21 609   141   -     351 785  

 
        

Чиста 
балансова 
вартість 

         
На 31 грудня 

2017 р.*  2 516   109 786   258 038   4 356   13 061   -     16 103   403 860  
 

        

На 31 грудня 
2018 р.  2 414   104 623   257 116   3 642   9 165   592   372 800   750 352  

 

        

*- не перевірено аудитом 

  

Протягом 2018 року Компанія також придбала та замортизувала на 100% малоцінних 
необоротних матеріальних активів на суму 8 867 тисяч гривень (2017: 11 120 тисяч гривень (не 
перевірено аудитом)), а також визнала амортизаційні витрати по нематеріальним активам у сумі 
912 тисяч гривень за 2018 рік (2017: 875 тисяч гривень (не перевірено аудитом)). 
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Рух основних засобів та незавершених капітальних інвестицій за рік, що закінчився 
31 грудня 2017 р., представлений таким чином (не перевірено аудитом): 

(у 
тисячах 
гривень) Земельні 

ділянки 
Будівлі і 
споруди 

Машини 
та 

обладнан
ня 

Транспорт-
ні засоби  

Інструм
енти, 

прилади 
та 

інвентар 

Інші 
необоро

тні 
активи 

Незавершен
і капітальні 

інвестиції Усього 
                  

Вартість                  
На 31 
грудня 
2016 р. 

3 077 154 003 321 917 5 518 21 029  7 520 513 064 

Надходже
ння - 2 834 187 712 4 484 8 551 10 8 583 212 174 

Вибуття - - (45 100) (1 845) (299)  - (47 244) 

  _______ ________ ________ _________ _______ _______ __________ ________ 
На 31 
грудня 
2017 р. 

3 077 156 837 464 529 8 157 29 281 10 16 103 677 994 

  _______ ________ ________ _________ _______ _______ __________ ________ 

Знос          
На 31 
грудня 
2016 р. 

459 40 565 173 643 3 604 10 691  - 228 962 

Нарахова
ний знос  102 6 486 63142 2042 5823 10 - 77 605 

Вибуття - - (30 294) (1 845) (294)  - (32 433) 

  _______ ________ ________ _________ _______ _______ __________ ________ 
На 31 
грудня 
2017 р. 

561 47 051 206 491 3 801 16 220 10 - 274 134 

  _______ ________ ________ _________ _______ _______ __________ ________ 
Чиста 
балансова 
вартість         

          
На 31 
грудня 
2016 р. 

2 618 113 438 148 274 1 914 10 338 - 7 520 284 102 

 
_______ ________ ________ _________ _______ _______ __________ ________ 

На 31 
грудня 
2017 р. 

2 516 109 786 258 038 4 356 13 061 - 16 103 403 860 

 
        

 

Незавершене будівництво 
Незавершене будівництво загалом включає нове обладнання, що підлягає монтажу та 
будівництво нової черги виробничого комплексу. Нова будівля введена в експлуатацію в березні 
2019 року. 

13 Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість за продукцію  товари  роботи  послуги станом на 31 грудня 2018 
року складає 981 тисячу гривень (31 грудня 2017: 7 967 тисяч гривень). Сума очікуваних 
кредитних збитків станом на 31 грудня 2018 р. та 2017 р. дорівнює нулю. 
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Інформація про кредитний ризик Товариства та очікувані кредитні збитки від зменшення 
корисності у зв’язку з торговою дебіторською заборгованістю представлена в примітці 18(і). 

14 Гроші та їх еквіваленти  
Гроші та їх еквіваленти на 31 грудня представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 
 

31 грудня 2018р. 31 грудня 2017р. 
 (не перевірено аудитом) 

  
  

Грошові кошти на інших банківських рахунках  17 232 24 977 
  

  

Разом  17 232 24 977 
  

  

Станом на 31 грудня 2018 р. та 2017 р. грошові кошти на банківських рахунках не були ані 
знецінені, ані прострочені. Всі залишки на банківських рахунках знаходяться у вітчизняних 
банках. На 31 грудня 2018 р. грошові кошти та їх еквіваленти, розміщені в одному банку, склали 
15 676 тисяч гривень, або 91% від загального залишку грошових коштів та їх еквівалентів 
(31 грудня 2017 р.: 21 800 тисяч гривень або 87,3 %). Згідно з даними рейтингового агентства 
«Moody’s», рейтинг даного банку склав Caa1 на 31 грудня 2018 р. (2017 р.: Caa2). Резерв на 
покриття збитків від зменшення корисності грошей та їх еквівалентів було розраховано на базі 
12-місячних очікуваних кредитних збитків і відображає їх короткостроковий вплив. Товариство 
вважає, що гроші та їх еквіваленти мають низький кредитний ризик виходячи із зовнішнього 
кредитного рейтингу банків в яких розміщені гроші та їх еквіваленти. 

Інформація про кредитний, валютний та процентний ризики, пов’язані з грошима та їх 
еквівалентами, викладена у Примітці 18. 

15 Власний капітал 
(а) Статутний капітал 

На 31 грудня 2018 р. та 2017 р. статутний капітал становить 1 347 999 964 гривні. Товариство 
виконує вимоги до розміру статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю. 

Станом на 31 грудня 2018 р. та 2017 р. частки в статутному капіталі Товариства розподілилися 
між участниками наступним чином: LLC «Jabil Circuit Netherlands B.V.» Нідерланди – 99.55%, 
LLC «Jabil Circuit Limited» Шотландія – 0.45%. 

Наступною вищою материнською компанією, що складає консолідовану фінансову звітність  
яка є загальнодоступною для користування  є Jabil Inc. 

(б) Дивіденди 
Згідно з чинним законодавством України  сума дивідендів до розподілу обмежена сумою 
накопиченого нерозподіленого прибутку. 

У 2018 та 2017 роках Товариство не оголошувало дивідендів. 
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16 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 
Торгова кредиторська заборгованість представлена таким чином: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р.  
(не перевірено аудитом) 

   
Кредиторська заборгованість від вітчизняних постачальників 25 623 5 144 
Кредиторська заборгованість від іноземних постачальників 23 055 13 076 
 

  

 48 678 18 220 
 

  

Більш детальна інформація про валютний ризик та ризик ліквідності представлена у Примітці 
18. 

17 Поточні забезпечення 
Поточні забезпечення представлені таким чином: 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 
(не перевірено аудитом) 

   
Забезпечення щодо внутрішньо-групової заборгованості 59 500 153 288 
Забезпечення під оплату відпусток  27 115 18 764 
Забезпечення на оплату премій працівникам  4 798 3 775 
Забезпечення на виплату новорічних подарунків 

 
2 150 2 110 

Інші забезпечення 32 927 14 698 
 

  

 126 490 192 635 
 

  

18 Управління фінансовими ризиками 
(а) Огляд 

У зв’язку з використанням фінансових інструментів у  Компанії виникають такі ризики: 

• кредитний ризик; 

• ризик ліквідності; 

• ринковий ризик. 

У цій примітці представлена інформація щодо кожного із зазначених ризиків, яких зазнає  
Компанія, а також про цілі, політику та процедури оцінки та управління ризиками та управління 
капіталом  Компанії. Більш детальна кількісна інформація розкрита у відповідних примітках до 
цієї  фінансової звітності. 

Структура управління ризиками 
Генеральний директор несе загальну відповідальність за створення структури управління 
ризиками і здійснення нагляду за нею. 

Політики  Компанії у сфері управління ризиками розробляються з метою виявлення і аналізу 
ризиків, з якими стикається Компанія, встановлення належних лімітів ризиків і засобів 
контролю за ними, а також моніторингу ризиків і дотримання лімітів. Політики і системи 
управління ризиками регулярно переглядаються з метою відображення змін ринкових умов і 
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діяльності  Компанії. Застосовуючи засоби навчання і стандарти та процедури управління,  
Компанія прагне створити таке впорядковане і конструктивне середовище контролю, в якому 
всі працівники розуміють свої ролі та обов’язки. 

(i) Кредитний ризик 
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Товариства в результаті 
невиконання клієнтом або контрагентом за фінансовим інструментом своїх зобов’язань за 
договором. Кредитний ризик виникає переважно у зв’язку з дебіторською заборгованістю 
клієнтів  передплатами постачальникам і грошовими коштами та їх еквівалентами. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 

Рівень кредитного ризику Товариства залежить  головним чином  від індивідуальних 
характеристик кожного клієнта. У 2018 році приблизно 70% (2017: 70 % (не перевірено 
аудитом)) від чистого доходу від реалізації продукції (товарів  робіт  послуг) Товариства 
припадає на одного великого покупця. У 2018 році приблизно 99,9% (2017: 99,9% (не 
перевірено аудитом)) чистого доходу від реалізації продукції (товарів  робіт  послуг) припадає 
на експорт, решта реалізується в Україні. Товариство не вимагає застави по торговій та іншій 
дебіторській заборгованості. 

При здійснені моніторингу кредитного ризику управлінський персонал оцінює ймовірність 
погашення торгової дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих рахунків та покупців. 
Фактори, що беруться до уваги  включають аналіз торгової дебіторської заборгованості за 
строками погашення згідно умов контракту, а також фінансовий стан та історію погашення 
боргу покупцем.  

Рівень кредитного ризику  

Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою вартістю фінансових 
активів. На 31 грудня 2018 р. та 1 січня 2018 р. максимальний кредитний ризик представлений 
таким чином: 

 Балансова вартість 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 р. 

 31 грудня 2017 р. 
(не перевірено аудитом). 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 981 

 
7 967 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 
доходів 35 146 

 
- 

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 221 041  226 735 

Інша поточна дебіторська заборгованість  25 781  36 780 

Гроші та їх еквіваленти 17 232  24 977 

 
 

 
 

 300 181  296 459 

 
   

На 31 грудня 2018 р. та 2017 р. дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів, дебіторська 
заборгованість із внутрішніх розрахунків та інша поточна дебіторська заборгованість не є 
простроченою або кредитно-знеціненою, оскільки баланси мають короткострокову природу та 
представлені, в основному, з контрагентами з країн, що мають високий кредитний рейтинг. 
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(ii) Ризик ліквідності 
Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство матиме труднощі при виконанні своїх 
зобов’язань пов’язаних з фінансовими зобов’язаннями, які погашаються шляхом надання 
грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід до управління ліквідністю передбачає 
забезпечення, наскільки це можливо, постійної наявності ліквідності достатньої для своєчасного 
виконання зобов’язань Товариства, як у звичайних умовах так і у надзвичайних ситуаціях, 
уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення шкоди репутації Товариства. 

Рівень ризику ліквідності 
Строки погашення фінансових зобов’язань згідно з договорами  включаючи розрахункові 
виплати процентів  представлені таким чином: 

31 грудня 2018 р.            

(у тисячах гривень) 

 
Балансова 

вартість   
До одного 

року  
Від одного до 

трьох років  
Від трьох до 
п’яти років  

Усього 
грошові 

потоки за 
договорами 

            

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги  48 678   48 678  -  -  48 678 

Поточна кредиторська 
заборгованість із 
внутрішніх розрахунків  68 109   68 109  -  -  68 109 

  
 

  
       

  116 787   116 787  -  -  116 787  
  

          

31 грудня 2017 р. 
 (не перевірено аудитом)            

(у тисячах гривень)  
Балансова 

вартість   
До одного 

року  
Від одного до 

трьох років  
Від трьох до 

п’яти років  

Усього 
грошові 

потоки за 
договорами 

            

Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, 
роботи, послуги  18 220   18 220  -  -  18 220 

Поточна кредиторська 
заборгованість із 
внутрішніх розрахунків  14 873   14 873  -  -  14 873 

  
 

  
       

  33 093   33 093  -  -  33 093 
  

          

Очікується, що грошові потоки, включені до аналізу строків виплат, не виникнуть значно 
раніше або в розмірах, що суттєво відрізняються від вказаних сум. 

(iii) Ринковий ризик 
Ринковий ризик полягає у тому  що зміни ринкових цін  таких як валютні курси  ставки відсотка 
будуть впливати на доходи Товариства або на вартість його фінансових інструментів. Метою 
управління ринковим ризиком є управління і контроль рівня ринкового ризику в межах 
прийнятних параметрів при оптимізації доходності. 
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Валютний ризик 

У Товариства виникає валютний ризик у зв’язку з реалізацією та покупками деномінованими у 
валюті, іншій ніж гривні.  

Законодавство України обмежує можливості Компанії хеджувати валютний ризик, тому 
Компанія не хеджує свій валютний ризик. Натомість Товариство використовує підхід 
зменшення залишків рахунків, деномінованих в українській гривні. 

Рівень валютного ризику 
Рівень валютного ризику для Товариства  розрахований на основі номінальних сум був таким: 

(у тисячах гривень)      
Деноміновано в 

доларах США 
 Деноміновано в євро 

31 грудня 2018 р.         
Поточна дебіторська заборгованість із  
внутрішніх розрахунків 
  

     
218 061  844 

Поточна кредиторська заборгованість із  
внутрішніх розрахунків 
 

     
(84 479)  (6 935) 

Рахунки в банках      11 622  252 
      

 
 

 

Чистий ризик      145 204  (5 839)  
      

 
 

 

         

 (у тисячах гривень)      
Деноміновано в 

доларах США 
 Деноміновано в євро 

31 грудня 2017 р. (не перевірено аудитом)         

Поточна дебіторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків      

234 277  534 

Рахунки в банках       12 709  1 305 
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків      (133 959)  (8 545) 

      
 
 

 

Чистий ризик      113 027  (6 706) 
      

 
 

 

Аналіз чутливості 

На 31 грудня 10-процентне ослаблення курсу гривні по відношенню до наступних валют мало б 
вплив на чистий прибуток та капітал на зазначені нижче суми. При цьому припускається  що всі 
інші змінні величини  зокрема  процентні ставки  залишаться постійними. 

(у тисячах гривень) 31 грудня 2018 р.  31 грудня 2017 р. 
    
Долари США 11 906  9 268 

Євро (479)  (550) 

10-процентне зміцнення курсу гривні по відношенню до наведених у таблиці валют на 
31 грудня справило б рівний  але протилежний за значенням вплив на наведені вище суми  за 
умови  що всі інші змінні величини залишаються постійними. 



Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 
Фінансова звітність на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату 

Примітки до фінансової звітності 

33 
 

(ii) Процентний ризик 
Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом зміни їх 
справедливої вартості (для заборгованості за фіксованою ставкою) або майбутніх грошових 
потоків (для заборгованості за плаваючою ставкою). При отриманні нових кредитів та позик 
управлінський персонал здійснює відповідний аналіз перш, ніж прийняти рішення щодо того, 
яка процентна ставка – фіксована чи плаваюча – буде більш вигідною для  Компанії протягом 
розрахункового періоду до погашення заборгованості. 

На 31 грудня 2018 р. та 31 грудня 2017 р. Компанія не мала кредитів та позик. 

(б) Управління капіталом 
Політикою Товариства передбачено підтримання стабільного рівня капіталу для забезпечення 
довіри з боку інвесторів, кредиторів та інших учасників ринку, а також забезпечення 
подальшого сталого розвитку господарської діяльності Товариства. Це досягається завдяки 
ефективному управлінню грошовими коштами, постійному моніторингу доходів і прибутку 
Товариства і інвестиційним планам, фінансованим головним чином за рахунок операційних 
грошових потоків Товариства. Завдяки цим заходам Товариство прагне забезпечити стабільне 
зростання прибутків. 

(в)  Визначення справедливої вартості 
Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань була визначена з 
використанням наявної ринкової інформації та належних методологій оцінки вартості. Однак 
для оцінки справедливої вартості необхідно суттєвим чином проаналізувати ринкові дані. Отже  
оцінки справедливої вартості не обов’язково вказують суми  які могли б бути отримані на ринку 
в даний час. Використання різних припущень щодо ринку та/або методологій оцінки може мати 
суттєвий вплив на оцінену справедливу вартість. 

Оцінена справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов’язань визначається з 
використанням методології дисконтованих грошових потоків та інших належних методологій 
оцінки вартості на кінець року і може не відображати справедливу вартість цих інструментів на 
дату складання та розповсюдження цієї фінансової звітності. Ці розрахунки не відображають 
ніяких премій або дисконтів  що можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно 
всієї суми певного фінансового інструмента  що належить Товариству. Оцінка справедливої 
вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків  
поточних економічних умов  характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших 
факторів. 

Справедлива вартість всіх фінансових активів і зобов’язань наближається до їх балансової 
вартості на 31 грудня 2018 р. та 2017 р. 

19 Непередбачені зобов’язання 
(a) Непередбачені податкові зобов’язання 

Товариство здійснює свої операції в Україні і тому має відповідати вимогам податкового 
законодавства України. Для української системи оподаткування характерними є наявність 
численних податків та законодавство  яке часто змінюється  може застосовуватися 
ретроспективно  мати різне трактування  а в деяких випадках є суперечливим.  

Нерідко виникають протиріччя у тлумаченні податкового законодавства між місцевою  
обласною і державними фіскальними службами та Міністерством фінансів і іншими 
державними органами. Податкові декларації підлягають перевірці з боку різних органів влади  
які за законодавством уповноважені застосовувати суворі штрафні санкції  а також стягувати 
пеню та відсотки. Податковий рік залишається відкритим для перевірок податковими органами 
протягом трьох наступних календарних років (сім років для цілей трансфертного 
ціноутворення) однак, за певних обставин цей термін може бути продовжений.  

Ці факти створюють більш серйозні податкові ризики в Україні  ніж ті  які є типовими для країн 
з більш розвиненими системами оподаткування. Керівництво вважає  що податкові зобов’язання 
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визнані у цій фінансовій звітності є адекватними, ґрунтуючись на власній інтерпретації 
податкового законодавства, офіційних тверджень та рішень судів. Однак, інтерпретації 
відповідних контролюючих органів можуть бути іншими, а ефект на фінансову звітність, якщо 
такі контролюючі органи будуть успішні у застосуванні своїх інтерпретацій, може бути 
суттєвим. 

20 Операції з пов’язаними сторонами 
У ході своєї звичайної діяльності Товариство проводить операції із пов’язаними сторонами.  

(а) Пов’язані сторони 
У ході звичайної діяльності Компанія закуповує сировину, реалізує продукцію та здійснює інші 
операції з пов’язаними сторонами. Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону або здійснює значний вплив на іншу сторону при 
прийнятті фінансових та операційних рішень. Пов’язані сторони включають акціонерів 
Компанії, компанії, які здійснюють значний вплив на суб’єкта господарювання, членів 
основного управлінського персоналу Компанії та їхніх близьких родичів, членів Ради 
Директорів та їхніх близьких родичів, та компанії, що контролюються акціонерами або 
управлінським персоналом або на діяльність яких акціонери або управлінський персонал 
здійснюють значний вплив. Умови проведення операцій із пов’язаними сторонами 
визначаються на момент їх здійснення. Основними пов’язаними сторонами виступають 
підприємства групи Jabil, які є основними замовниками Товариства та у певних випадках 
постачальниками товарів та послуг. 

Операції з пов’язаними сторонами не обов’язково здійснюються, як ринкові операції між 
незалежними сторонами. 

(б) Винагорода управлінському персоналу 
Винагорода основному управлінському персоналу представлена короткостроковими виплатами 
і включає заробітну плату, премії та сплату єдиного соціального внеску, що виплачуються у 
грошовій формі, на суму 6 921 тисяча гривень за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. (2017: 
11 175 тисяч гривень (не перевірено аудитом)). 

Основний управлінський персонал – це особи, які мають повноваження та є відповідальними 
прямо чи опосередковано за планування, керівництво та контроль за діяльністю  Компанії. 

(в) Операції з іншими пов’язаними сторонами 
Інформація щодо операцій з іншими пов’язаними сторонами Товариства розкрита нижче. 

 

(у тисячах гривень) 
31 грудня 2018 р. 31 грудня 2017 р  .  

(не перевірено аудитом) 
      

Операції з підприємствами Групи     
Звіт про фінансовий стан:     

Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, 1145 221 041 226 735 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків, 1645 (68 109) (14 873) 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, 1140  35 146 - 

Поточні забезпечення, 1660 (59 500) (153 288) 

Звіт про прибутки та збитки:   
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  (1 274 106) (952 018) 

Придбання товарів і послуг протягом року 136 640 108 163 
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21 Основні принципи облікової політики 

(а) Доходи від основної діяльності 

Політика що застосовується з 1 січня 2018 року 
Товариство визначає договір з клієнтом як угоду між двома або більше сторонами яка створює 
права та обов'язки забезпечені правовою санкцією, де клієнт - це сторона, що придбає товари та 
послуги, які є результатом звичайної діяльності Товариства в обмін на винагороду. 
Забезпечення прав та обов'язків за договором правовою санкцією є питанням закону. Більшість 
договорів з клієнтами складається у письмовій формі. 

Товариство обліковує дохід від реалізації продукції (товарів робіт послуг) згідно з МСФЗ 15 
«Дохід від договорів з клієнтами».  

Вплив першого застосування МСФЗ 15 на дохід Товариства від договорів з покупцями описано 
в Примітці 4. У зв’язку з обраним методом переходу при застосуванні МСФЗ 15 порівняльна 
інформація не була перерахована відповідно до нових вимог.  

(i) Реалізація продукції  

Дохід оцінюється на основі винагороди, що очікується за контрактом з клієнтом і виключає 
суми отримані від імені третіх сторін. Товариство визнає дохід, коли передає контроль над 
продукцією або послугою клієнту. Доходи представлені за вирахуванням очікуваних 
відшкодувань та знижок клієнтам. 

Товариство реалізує товари за контрактами з різними умовами їх доставки та умовами передачі 
ризиків та винагороди. 

Товариство визнає продаж товарів, коли клієнт отримує над ними контроль. Ознаки того чи був 
переданий контроль оцінюються керівним персоналом для кожного контракту (поставки) та 
включають клієнта який:   

• має поточне зобов'язання здійснити оплату;  

• фізично володіє; 

• має юридичне право;  

• прийняв ризики та вигоди від володіння; а також  

• прийняв актив. 

Для контрактів які дозволяють клієнту повернути товар, виручка визнається якщо існує велика 
ймовірність того, що не відбудеться суттєвого сторнування суми сукупного доходу. Тому 
визнана виручка коригується на суми очікуваних повернень, що оцінюється на основі 
історичних даних для конкретної продукції. 

У ході більшості своїх операцій з продажів товарів Товариство передає контроль та визнає 
реалізацію у момент, коли товари було передано у розпорядження покупцеві у визначеному 
місці, після чого покупець несе всі витрати та ризики пов'язані з цими товарами. 

(j) Дохід від надання послуг 

Дохід за договорами на надання послуг визнається пропорційно стадії завершеності робіт за 
договором станом на звітну дату. Стадія завершеності оцінюється на основі оглядів 
(інспектування) виконаних обсягів робіт. 
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(ii) Компоненти фінансування  

Товариство не має договорів за якими період між передачею обіцяних товарів або послуг 
покупцеві та їх оплатою покупцем становитиме більше одного року. Внаслідок цього, як 
практичне звільнення, Товариство не вносить коригувань щодо цін операцій з урахуванням 
впливу суттєвого компоненту фінансування. 

Політика що застосовувалась до 1 січня 2018 року 

Сума доходу від господарських операцій оцінюється за справедливою вартістю отриманих 
коштів або коштів до отримання за мінусом можливих вирахувань з доходу та визнається коли:  

• підприємство передало покупцю значні ризики та вигоди пов`язанні з правом власності на 
товар; 

• підприємство не контролює проданий товар; 

• існує висока ймовірність надходження економічних вигод від операції 

• момент передачі ризиків та вигоди залежить від конкретних умов договорів купівлі-
продажу але як правило тоді коли продукція передається у розпорядження покупця. 

 (б) Витрати 

(j) Орендні платежі 
Платежі за договорами операційної оренди визнаються доходами чи витратами на 
прямолінійній основі протягом строку оренди.  

(ii) Визначення того чи містить договір умови оренди 
На момент початку дії будь-якого договору Товариство проводить оцінку такого договору на 
предмет наявності ознак оренди. Ознаки оренди існують якщо виконання договору залежить від 
використання конкретного активу, а договір надає право на користування цим активом. 

На момент початку дії або перегляду умов договору Товариство розділяє платежі та інші суми, 
виплата яких передбачена таким договором, на суми оплати оренди і суми, пов’язані з іншими 
елементами, на основі їх відносної справедливої вартості. Якщо Товариство доходить висновку 
про неможливість достовірно розділити платежі за фінансовою орендою, актив і зобов’язання 
визнаються в сумі, що дорівнює справедливій вартості відповідного активу. У подальшому 
зобов’язання зменшується по мірі здійснення виплат, а умовні фінансові нарахування за 
зобов’язаннями визнаються з використанням ставки кредитування, що властива Товариству.  

(в) Фінансові витрати 
Фінансові витрати включають витрати на виплату відсотків по позиках, інших витрат за 
кредитними угодами, платежі по гарантіях та комісії, відсотків за актуарними розрахунками. 

Витрати на позики, які не відносяться безпосередньо до придбання будівництва або 
виробництва кваліфікованого активу, визнаються у прибутку або збитку з використанням 
методу ефективного відсотка. 

Прибутки та збитки від курсових різниць відображаються як фінансові доходи або фінансові 
витрати залежно від динаміки курсів обміну, що призводить до отримання прибутків чи 
понесення збитків. 

 

(г) Іноземна валюта 
Поточні операції в іноземних валютах перераховуються у національну валюту України за 
курсами Національного Банку України, що діють на початок дня дати здійснення операцій.  
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Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, на дату звітності 
перераховуються у національну валюту за курсом Національного Банку України, що діє на 
кінець дня дати звітності.  

Прибутки або збитки від курсових різниць по монетарних статтях являють собою різницю між 
вартістю у національній валюті на початок звітного періоду скоригованою з урахуванням 
ефективної процентної ставки (якщо така застосовувалася) та платежів за період та вартістю в 
іноземній валюті перерахованою за курсом Національного Банку України на кінець звітного 
періоду. 

Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за історичною 
вартістю перераховуються за курсом обміну на початок дня дати операції. 

(д) Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток включають суми поточного і відстроченого податків. Податок на 
прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком тих випадків, коли він відноситься до 
статей відображених безпосередньо у власному капіталі чи в іншому сукупному прибутку. 

Поточний податок 

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати чи до 
відшкодування розрахованого на основі оподатковуваного прибутку або збитку за рік з 
використанням ставок оподаткування, що діють або фактично діють на звітну дату, та будь-яких 
коригувань податку, що підлягає сплаті за попередні роки. Поточний податок до сплати також 
включає будь-яке податкове зобов’язання, що виникає внаслідок оголошення дивідендів. 

Відстрочений податок 

Відстрочений податок визнається по тимчасових різницях між балансовими сумами активів та 
зобов’язань, що використовуються для цілей підготовки фінансової звітності і сумами, що 
використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податковий актив визнається за 
невикористаними податковими збитками, податковими кредитами та тимчасовими різницями, 
що відносяться на валові витрати, якщо існує ймовірність отримання у майбутньому 
оподатковуваного прибутку, завдяки якому вони зможуть бути використані. Відстрочені 
податкові активи аналізуються на кожну звітну дату і зменшуються, якщо реалізація відповідної 
податкової вигоди більше не є вірогідною. 

Сума відстроченого податку розраховується за ставками оподаткування, які як очікується 
будуть застосовуватись до тимчасових різниць на момент їх сторнування згідно із 
законодавством, яке буде чинним або практично введеним в дію на дату звітності. 

Відстрочені податкові активи та зобов’язання взаємозараховуються у разі існування юридично 
забезпеченого права на взаємозарахування поточних податкових активів та зобов’язань, якщо 
вони відносяться до податку на прибуток, що стягується тими самими податковими органами з 
того самого суб’єкта господарювання, що обкладається податком, або з різних суб’єктів 
господарювання, що обкладаються податком, однак при цьому вони мають намір провести 
взаємозарахування поточних податкових зобов’язань та активів на нетто-основі або їх податкові 
активи та зобов’язання будуть реалізовані одночасно. 

Невизнані відстрочені податкові активи повторно оцінюються на кожну звітну дату та 
визнаються в тій мірі, в якій стає вірогідним, що майбутній прибуток до оподаткування 
дозволить відшкодувати цей відстрочений податковий актив. 

У ході визначення суми поточного та відстроченого податку Компанія враховує вплив 
невизначеності податкових позицій, а також вірогідність виникнення необхідності у сплаті 
додаткових податків, штрафів і пені за прострочені платежі. Компанія вважає, що нараховані 
нею податкові зобов’язання є адекватними за всі податкові роки, відкриті для перевірок, 
ґрунтуючись на аналізі численних факторів, включаючи тлумачення податкового законодавства 
та попередній досвід. Цей аналіз ґрунтується на оцінках і припущеннях і може передбачати 
формування певних суджень щодо майбутніх подій. Може з’явитися нова інформація, у зв’язку 
з якою Компанія буде змушена змінити свою думку щодо адекватності існуючих податкових 
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зобов’язань; подібні зміни податкових зобов’язань вплинуть на витрати з податків за період в 
якому відбулися зміни. 

(е) Запаси 
Запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за чистою вартістю 
реалізації. Вартість запасів визначається за методом середньозваженої собівартості і включає 
витрати на придбання запасів, витрати на доставку запасів до місця переробки чи використання, 
витрати на виробництво або переробку. 

Чистою вартістю реалізації є оцінена вартість продажу в ході звичайної діяльності за 
вирахуванням оцінених затрат на завершення та реалізацію. 

(є) Основні засоби 

(i) Визнання та оцінка 
До основних засобів підприємства відносяться активи вартістю більше 1 000 дол. США (у 
гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату покупки активу), що використовуються в процесі 
виробництва чи поставці товарів, наданні послуг на протязі більше 365 календарних днів. 
Визнаний об`єкт основних засобів обліковується по собівартості за вирахування накопиченої 
амортизації та збитків від зменшення корисності до всіх класів основних засобів. 
Застосовуються наступні класи основних засобів на підприємстві: земельні ділянки; будинки та 
споруди; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти прилади та інвентар. 

Якщо один об’єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного 
використання, то кожна з цих частин може визнаватися в обліку окремим об’єктом. Для 
визнання основних засобів або їх частин окремими об’єктами визначення та перегляду строку їх 
корисного використання, ліквідаційної вартості, створена постійно діюча експертна технічна 
комісія. 

Собівартість об`єкту основних засобів включає: ціну придбання за вирахуванням торгівельних 
знижок, імпортне мито, суму непрямих податків, не відшкодованих підприємству, винагороду 
персоналу, безпосередньо пов`язаному із створенням основного засобу, витрати на підготовку 
площадки, витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основного засобу, 
попередню оцінку витрат на демонтаж та видалення основного засобу, відновлення природних 
ресурсів, якщо ці зобов`язання виникають при придбанні об’єкту основних засобів, 
капіталізовані відсотки по кредитам за обліковою політикою та інші витрати, безпосередньо 
пов’язані з придбанням активу. 

(ii) Подальші витрати 
Витрати пов’язані з модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, окремих робіт з 
капітального ремонту, реконструкцією об‘єкта основних засобів, що призводять до збільшення 
майбутніх економічних вигод, збільшують первісну вартість основних засобів. При цьому 
припиняється визнання балансової вартості замінної частини, якщо її історична вартість може 
бути виокремлена. 

Витрати здійснені для підтримання активів в робочому стані (утримання експлуатація ремонт) 
включаються до складу витрат періоду в якому вони понесені. 

Рішення про віднесення витрат на збільшення первісної вартості основного засобу або до складу 
витрат періоду приймається фінансовим директором, головним бухгалтером, та технічними 
спеціалістами з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат. У 
разі необхідності для прийняття рішення створюється комісія у складі спеціалістів 
підприємства. 

(iii) Орендовані активи 
Оренда, за умовами якої Товариство бере на себе практично всі ризики і отримує практично всі 
вигоди, пов’язані з володінням активами, класифікується як фінансова оренда. При початковому 
визнанні орендований актив визнається за сумою що дорівнює меншій з двох вартостей: 
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справедливій вартості або приведеній вартості мінімальних орендних платежів. Після 
початкового визнання актив обліковується згідно з принципами обліку такого активу.  

Інші договори оренди є договорами операційної оренди і орендовані за ними активи не 
визнаються у звіті про фінансовий стан Товариства. 

(iv) Знос 
Знос одиниць основних засобів нараховується з моменту, коли вони встановлені та готові до 
використання, або, якщо йдеться про активи створені власними силами суб’єкта 
господарювання - з моменту, коли створення активу завершено і він готовий до використання. 
Знос нараховується на основі вартості активу зменшеної на його ліквідаційну вартість. 
Товариство проводить оцінку компонентів окремих активів і якщо будь-який компонент має 
строк корисного використання відмінний від строків використання решти компонентів такого 
активу, такий компонент амортизується окремо. 

Знос визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених строків 
корисного використання кожного компонента одиниці основних засобів, оскільки така практика 
найбільш точно відображає очікуване використання майбутніх економічних вигод, притаманних 
цьому активу. Знос орендованих активів нараховується протягом меншого з двох строків: 
строку їх корисного використання або строку оренди, крім випадків коли можна обґрунтовано 
вважати що Товариство отримає право власності до кінця строку оренди. Знос на землю не 
нараховується. 

Оцінені строки корисного використання значних одиниць основних засобів для поточного та 
порівняльного періодів такі:  

• Будівлі та споруди  35 років 
• Машини та обладнання 5-7 років 
• Транспортні засоби 3 років 
• Інструменти, прилади та інвентар 3-5 років 
• Комп’ютерне обладнання  3-5 років 

Методи нарахування зносу, строки корисного використання та ліквідаційна вартість основних 
засобів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються в разі необхідності. 

(ж) Нематеріальні активи 

(i) Визнання та оцінка 
Нематеріальні активи – ідентифіковані немонетарні активи, що не мають фізичної форми. 
Визнаються якщо можуть бути: 

• відокремленні від підприємства, продані, передані, здані в оренду не залежно чи має 
підприємство намір на такі дії; або 

• є результатом договірних або юридичних прав незалежно від того, чи можна ці права 
передавати чи відділяти від підприємства. 

Визнаний нематеріальний актив обліковується по собівартості за вирахування накопиченої 
амортизації та збитків від зменшення корисності. 

Нематеріальні активи поділяти на активи з обмеженим та необмеженим терміном використання. 
Обмеженість права використання визначається договірними (контрактними) умовами при 
придбанні такого активу. Нематеріальні активи з необмеженим терміном використання не 
підлягають амортизації. Їх балансова вартість підлягає періодичній оцінці з метою виявлення 
ознак знецінення. Також амортизації не підлягають нематеріальні активи з первісною вартістю 
менше 1 000 доларів США (у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату покупки активу), їх 
вартість відноситься на витрати у місяці придбання. 
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При нарахуванні амортизації нематеріальних активів з обмеженим терміном використання 
застосовувати прямолінійний метод. При цьому ліквідаційна вартість нематеріального активу 
прирівнюється до нуля, за винятком випадків, коли у підприємства наявні контрактні або 
експертно підтверджені підстави для визначення суми ліквідаційної вартості. 
 

(ii) Подальші витрати 
Подальші витрати капіталізуються тільки тоді, коли вони збільшують економічні вигоди, які 
може принести даний актив у майбутньому. Всі інші витрати визнаються у прибутку або збитку 
в тому періоді, в якому вони були понесені. 

(iii) Амортизація 
Амортизація нараховується на вартість придбання активу або на іншу суму, яка 
використовується замість вартості, за вирахуванням його ліквідаційної вартості. 

Амортизація визнається у прибутку або збитку за прямолінійним методом протягом оцінених 
строків корисного використання нематеріальних активів, починаючи з дати, коли активи є 
готовими до використання, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання 
майбутніх економічних вигод притаманних активу.  

Строки корисного використання прав користування природними ресурсами та програмного 
забезпечення встановлюються відповідно до правовстановлюючих документів. 

Методи нарахування амортизації, строки корисного використання та ліквідаційна вартість 
нематеріальних активів аналізуються в кінці кожного фінансового року та коригуються в разі 
необхідності. 

 (з) Фінансові інструменти 

(i) Визнання та початкова оцінка 
Первісне визнання торгової дебіторської заборгованості та випущених боргових цінних паперів 
здійснюється на дату їх видачі/виникнення. 

Первісне визнання всіх інших фінансових активів та фінансових зобов'язань здійснюється на 
дату укладення угоди, коли Товариство стає стороною договору про фінансовий інструмент. 
Фінансовий актив (якщо він не є дебіторською заборгованістю без суттєвої фінансової 
складової) або фінансове зобов’язання спочатку оцінюється за справедливою вартістю, плюс в 
разі, якщо вони не відображаються за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки як прибутків або збитків (FVTPL) витрати на операцію безпосередньо пов'язані з 
його придбанням або емісією. Первісна оцінка торгової дебіторської заборгованість без суттєвої 
фінансової складової відбувається за ціною операції. 

Припинення визнання фінансових активів Товариством відбувається, якщо закінчується строк 
дії прав Товариства відповідно до договору на отримання грошових коштів від фінансових 
активів, або, якщо воно передає передбачені договором права на отримання грошових коштів 
від фінансових активів в рамках операції без збереження практично всіх ризиків та вигод, 
пов’язаних із правом володіння фінансовим активом. 

Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання, коли зазначені у договорі 
зобов’язання були виконані, анульовані або строк їх дії закінчився. Товариство також припиняє 
визнання фінансового зобов'язання, коли його умови змінені, а грошові потоки від 
модифікованого зобов'язання суттєво відрізняються від попередніх; в цьому випадку нове 
фінансове зобов'язання, що базується на модифікованих умовах визнається за справедливою 
вартістю. 

В разі припинення визнання фінансового зобов'язання різниця між балансовою вартістю та 
сплаченою винагородою (включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті на себе 
зобов'язання) визнається у звіті фінансові результати (звіті про сукупний дохід). 
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(ii) Класифікація та подальша оцінка фінансових активів 
Фінансові активи – політика що застосовується з 1 січня 2018 року 
При первісному визнанні фінансовий актив класифікується як: оцінений за амортизованою 
вартістю; за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки в іншому 
сукупному доході (FVOCI) - боргові інвестиційні цінні папери; FVOCI - інвестиції в капітал 
інших суб'єктів господарювання; або за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
прибутку або збитку (FVTPL). 

Фінансові активи не перекласифікуються після їх первісного визнання, якщо тільки Товариство 
не змінює свою бізнес-модель з управління фінансовими активами, у такому разі всі відповідні 
фінансові активи перекласифікуються в перший день першого звітного періоду після зміни 
бізнес-моделі. 

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо він відповідає обом наступним 
умовам і не оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або 
збитку (FVTPL): 

• він утримується в рамках бізнес-моделі метою, якої є утримання активів для отримання 
передбачених договором грошових потоків і 

•  його договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, 
які являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину 
основної суми. 

Боргові інвестиційні цінні папери оцінюється за справедливою вартістю з відображенням 
результату переоцінки в іншому сукупному доході (FVOCI), якщо вони відповідають обом 
наступним умовам і не оцінюється за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
прибутку або збитку (FVTPL): 

• вони утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом отримання 
передбачених договором грошових потоків так і шляхом продажу фінансових активів і 

• їх договірні умови передбачають виникнення у встановлені терміни грошових потоків, які 
являють собою виплату виключно основної суми і процентів на непогашену частину 
основної суми. 

При первісному визнанні інвестиції в капітал, яка не утримується для торгівлі, Товариство може 
безвідклично обрати відображати подальші зміни справедливої вартості інвестиції в іншому 
сукупному доході. Такий вибір здійснюється для кожної інвестиції окремо.  

Усі фінансові активи, які не класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю або FVOCI, 
як описано вище, оцінюються за FVTPL. При первісному визнанні Товариство може 
безвідклично оцінювати фінансовий актив, який в іншому випадку підлягає оцінці за 
амортизованою вартістю або за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки 
в іншому сукупному доході (FVOCI) або за справедливою вартістю з відображенням переоцінки 
у прибутку або збитку (FVTPL), якщо такий підхід повністю або суттєво прибирає ефект 
невідповідності у бухгалтерському обліку що інакше мав би місце. 

Фінансові активи Товариства наведені в Примітці 4 (б), (і) класифікуються як фінансові активи 
за категорією амортизованої вартості. Ці активи згодом оцінюються за амортизованою вартістю 
з використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована вартість зменшується на 
суму збитків від зменшення корисності. Процентний дохід прибутки та збитки від курсових 
різниць та зменшення корисності визнаються у звіті про прибутки та збитки. Будь-який 
прибуток або збиток при припиненні визнання визнається в прибутку чи збитку. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів на поточних рахунках, кошти у 
дорозі та депозити на вимогу та високоліквідні інвестиції з початковим строком погашення до 
3 місяців з дати придбання із несуттєвим ризиком змін справедливої вартості. 

Фінансові активи – політика що застосовувалась до 1 січня 2018 року 
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Товариство класифікувало свої фінансові активи в одну із наступних категорій: 

• кредити та дебіторська заборгованість; 

• гроші та їх еквіваленти; 

• інші непохідні фінансові інструменти. 

Початкове визнання кредитів і дебіторської заборгованості та депозитів здійснюється на дату їх 
виникнення. Початкове визнання всіх інших фінансових активів здійснюється на дату укладення 
угоди, коли Товариство стає стороною договору про фінансовий інструмент. 

Припинення визнання фінансових активів відбувається тоді, коли закінчується строк дії 
договірних прав Товариства на отримання коштів від активу, або коли Товариство передає права 
на отримання передбачених договорами грошових коштів від фінансового активу в ході 
операції, в якій вона передає практично всі ризики та винагороди, пов’язані з правом володіння 
активом. Будь-які частки у переданих фінансових активах, що створюються або утримуються 
Товариством, визнаються як окремий актив чи зобов’язання. 

Кредити та дебіторська заборгованість  

Кредити та дебіторська заборгованість – це фінансові активи з фіксованими платежами чи 
платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирування ціни на активному ринку. 
Початкове визнання таких фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю плюс 
будь-які витрати, понесені безпосередньо у зв’язку зі здійсненням операцій. Після початкового 
визнання кредити і дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю із 
застосуванням методу ефективного відсотка за вирахуванням всіх збитків від зменшення 
корисності.  

Кредити та дебіторська заборгованість включають торгову та іншу дебіторську заборгованість. 
Короткострокова дебіторська заборгованість не дисконтується, якщо ефект від дисконтування 
не значний. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки коштів на розрахункових рахунках 
Товариства та депозити до запитання із початковими строками погашення до трьох місяців. 

Інші непохідні фінансові інструменти 

Інші непохідні фінансові інструменти оцінюються за амортизованою вартістю із використанням 
методу ефективного відсотка, за вирахуванням всіх збитків від зменшення корисності. 
Інвестиції у акції, що не мають котирування ціни на фондовій біржі оцінюються як правило із 
застосуванням таких методів оцінки вартості як аналіз дисконтованих грошових потоків, моделі 
оцінки опціонів та порівняння з іншими операціями та інструментами, які є практично 
аналогічними. Якщо справедливу вартість достовірно визначити неможливо, інвестиції 
відображаються за первісною вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності. 

(iii) Фінансові зобов’язання  
Фінансові зобов'язання класифікуються як оцінені за амортизованою вартістю або за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL). Фінансове 
зобов'язання класифікується як оцінене за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у 
прибутку або збитку (FVTPL) якщо воно відповідає визначенню утримуваного для торгівлі або 
визначається як таке при первісному визнанні. Фінансові зобов'язання що оцінюються за 
справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку (FVTPL) 
оцінюються за справедливою вартістю а чисті прибутки та збитки включаючи будь-які 
процентні витрати визнаються у прибутках або збитках (крім змін за рахунок зміни кредитного 
рейтингу Товариства що визнаються через інший сукупний дохід). 

Інші фінансові зобов'язання згодом оцінюються за амортизованою вартістю з використанням 
методу ефективної процентної ставки. Процентний дохід прибутки та збитки від курсових різ-
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ниць визнаються у звіті про прибутки та збитки. Будь-який прибуток або збиток при припиненні 
визнання визнається в прибутку чи збитку. 

Товариство оцінює всі свої фінансові зобов'язання за амортизованою вартістю. 

 (и)   Статутний капітал 
Компанія була зареєстрована як товариство з обмеженою відповідальністю, що передбачає 
юридично забезпечене право для кожного учасника вимагати вилучення своєї частки з капіталу 
Компанії.  

Згідно зі зміною «Фінансові інструменти з правом дострокового погашення та зобов’язання, що 
виникають при ліквідації» до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та з МСБО 1 
«Подання фінансових звітів», частки учасників у приватних підприємствах повинні бути 
класифіковані не як зобов’язання, а як власний капітал, якщо, поряд з іншими критеріями, 
загальна сума очікуваних грошових потоків, що відносяться до певного інструмента протягом 
строку його дії, ґрунтується переважно на прибутку або збитку, зміні визнаних чистих активів 
або зміні справедливої вартості визнаних та невизнаних чистих активів протягом строку дії 
цього інструмента, і якщо не існує інших випущених інструментів, грошові потоки за якими 
ґрунтуються переважно на зазначених вище статтях, або які обмежують чи фіксують залишкову 
прибутковість для власників інструментів з правом дострокового погашення. Хоча ціна 
реалізації таких інструментів основана на фінансовій звітності Компанії, підготовленій згідно з 
П(с)БО, на думку управлінського персоналу, відмінність між фінансовою звітністю згідно з 
МСФЗ та П(с)БО є тимчасовою і має з часом нівелюватись. Отже, як вважає управлінський 
персонал, існує відповідність зазначеним вище критеріям. 

Управлінський персонал дійшов висновку, що, хоча частки участі учасників у капіталі Компанії 
мають певні характеристики, що подібні до фінансових зобов'язань, вони являють собою 
залишкову частку власності у капіталі Компанії, відповідають всім критеріям для визнання 
інструментів капіталу згідно з МСФЗ та представлені як такі у власному капіталі на 31 грудня 
2018 р. та 31 грудня 2017 р. 

(і) Зменшення корисності 

(i) Зменшення корисності – фінансові активи 
Політика що застосовується з 1 січня 2018 року 
Товариство використовує модель «очікуваних кредитних збитків» («ECL» або «ОКЗ»). Ця 
модель зменшення корисності застосовується до фінансових інструментів, які оцінюються за 
амортизованої вартістю, контрактних активів та боргових інвестиційних цінних паперів, які 
оцінюються за FVOCI, але не застосовується до інвестицій в інструменти капіталу.  

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою вартістю, наведені в Примітці 4 (б), (і). 
Сума резерву на покриття збитків оцінюється на основі однієї з підстав: 

• очікуваних кредитних збитків за 12 місяців, що виникають внаслідок подій дефолту 
можливих протягом 12 місяців після звітної дати; та 

• безстрокових очікуваних кредитних збитків, що виникають внаслідок усіх можливих 
випадків дефолту протягом усього очікуваного строку дії фінансового інструмента. 

Резерви на покриття збитків за торговою дебіторською заборгованістю завжди оцінюються 
сумою, що дорівнює сумі безстрокових ОКЗ. Резерви на покриття збитків за грошима та їх 
еквівалентами завжди оцінюються сумою, що дорівнює сумі 12-ти місячних ОКЗ. 

Товариство вважає що значне підвищення кредитного ризику має місце, якщо кількість днів 
простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 90 днів.  

Фінансовий актив відноситься Товариством до фінансових активів, за якими настала подія 
дефолту у таких випадках: 
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• якщо малоймовірно, що кредитні зобов'язання постачальника перед Товариством будуть 
погашені в повному обсязі без застосування Товариством таких дій як реалізація 
забезпечення (за його наявності); або 

• якщо кількість днів простроченої заборгованості за фінансовим активом перевищує 90 днів. 

Максимальним періодом при оцінці ОКЗ є максимальний період за договором протягом якого 
Товариство наражається на кредитний ризик.  

Оцінка очікуваних кредитних збитків  

Очікувані кредитні збитки являють собою розрахункову оцінку, зважену з урахуванням 
ймовірності кредитних збитків. Кредитні збитки оцінюються як теперішня вартість усіх 
очікуваних недоотримань грошових коштів (тобто різниця між грошовими потоками що 
належать Товариству відповідно до договору і грошовими потоками які Товариство очікує 
отримати).  

Очікувані кредитні збитки дисконтуються за ефективною процентною ставкою фінансового 
активу. 

Кредитно-знецінені фінансові активи  

На кожну звітну дату Товариство оцінює чи є кредитно-знеціненими фінансові активи, що 
обліковуються за амортизованою вартістю, та боргові цінні папери, оцінювані за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід. Вважається що відбувається зменшення корисності 
фінансового активу, коли має місце одна чи більше подій. що мають значний негативний вплив 
на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу.  

Подання зменшення корисності  

Сума резерву під збитки від фінансових активів що оцінюються за амортизованою вартістю 
вираховуються з валової балансової вартості активів.  

Втрати від зменшення корисності фінансових активів включаються до складу фінансових витрат 
та не показуються окремо у звіті про фінансові результати через міркування суттєвості. 

Політика що застосовувалась до 1 січня 2018 року 

Непохідні фінансові активи 
Фінансовий актив, який не є фінансовим активом за справедливою вартістю з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну дату звітності для виявлення 
об’єктивних ознак зменшення корисності. Корисність фінансового активу вважається такою що 
зменшилася, якщо існують об’єктивні ознаки того, що після початкового визнання активу 
сталася подія, пов’язана із збитком, і що ця подія мала негативний вплив на оцінені майбутні 
грошові потоки за цим активом, який може бути оцінений достовірно. 

Об’єктивною ознакою зменшення корисності фінансових активів (включаючи дольові цінні 
папери) може бути невиконання або затримка виконання зобов’язань дебітором, 
реструктуризація заборгованості перед Товариством на умовах які Товариство не розглядало б 
за інших обставин, ознаки можливого банкрутства позичальника чи емітента, негативні зміни у 
платоспроможності позичальників або емітентів Товариства, економічні умови що можуть 
призвести до дефолту, зникнення активного ринку для цінного паперу, спостерігаються ознаки 
того, що відбувається вимірюване зниження очікуваних грошових потоків від групи фінансових 
активів. Крім того об’єктивним доказом зменшення корисності вартості інвестиції у цінний 
папір є суттєве або тривале зменшення його справедливої вартості нижче вартості придбання. 

Кредити та дебіторська заборгованість  

Товариство розглядає ознаки зменшення корисності кредитів і дебіторської заборгованості як у 
розрізі окремих активів так і в сукупності. Усі статті кредитів і дебіторської заборгованості ,які 
є значними самі по собі, оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально.  



Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЖЕЙБІЛ СЬОРКІТ ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» 
Фінансова звітність на 31 грудня 2018 р. та за рік, що закінчився на цю дату 

Примітки до фінансової звітності 

45 
 

Усі статті кредитів і дебіторської заборгованості, які є значними самі по собі, і по яких не було 
виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після цього оцінюються у сукупності на 
предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було виявлено. Кредити і дебіторська 
заборгованість, що не є суттєвими, оцінюються на предмет зменшення корисності в сукупності 
шляхом поділу статей кредитів і дебіторської заборгованості на групи з аналогічними 
характеристиками ризику. 

Оцінюючи такі статті на предмет зменшення корисності у сукупності Товариство використовує 
історичні тенденції вірогідності дефолту, строків відшкодування і суми понесеного збитку, 
скориговані згідно із судженнями управлінського персоналу стосовно того, чи є поточні 
економічні і кредитні умови такими, що фактичні збитки можуть бути більшими чи меншими за 
використані історичні дані. 

Збиток від зменшення корисності фінансового активу, оціненого за амортизованою вартістю, 
розраховується як різниця між його балансовою вартістю та приведеною вартістю оцінених 
майбутніх грошових потоків, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою 
по активу. Збитки визнаються у прибутку або збитку і відображаються у складі резерву по 
кредитах та дебіторській заборгованості. Проценти по знеціненому активу і надалі визнаються 
шляхом вивільнення дисконту. Якщо в результаті подальшої події сума збитку від зменшення 
корисності зменшується зменшення збитку від зменшення корисності сторнується у прибутку 
чи збитку. 

(ii) Нефінансові активи 
Балансова вартість нефінансових активів Товариства, за винятком запасів та відстрочених 
податкових активів, перевіряється на кожну дату звітності з метою виявлення будь-яких ознак 
зменшення їх корисності. Якщо такі ознаки існують, проводиться оцінка сум очікуваного 
відшкодування активів. Суми очікуваного відшкодування нематеріальних активів, що мають 
невизначені строки корисного використання, або ще не готові до використання, оцінюються 
щороку у той самий час. Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова 
вартість активу або його одиниці, що генерує грошові кошти (ОГГК), перевищує суму 
очікуваного відшкодування. 

Сумою очікуваного відшкодування активу чи ОГГК є більша з двох вартостей: вартість у 
використанні чи справедлива вартість за вирахуванням витрат на реалізацію. При оцінці 
вартості у використанні, очікувані в майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх 
теперішньої вартості з використанням ставки дисконту без урахування ставки оподаткування, 
яка відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових коштів у часі та ризики притаманні 
відповідному активу або ОГГК. Для цілей тестування на предмет зменшення корисності активи, 
які не можуть бути перевірені індивідуально, об’єднуються у найменшу групу активів, що 
генерує приток грошових коштів від безперервного використання відповідного активу, що 
практично не залежить від притоку грошових коштів від інших активів чи груп активів або 
ОГГК.  

Збитки від зменшення корисності визнаються у прибутку або збитку. Збитки від зменшення 
корисності визнані стосовно ОГГК розподіляються для зменшення балансової вартості активів у 
одиниці (групі одиниць) на пропорційній основі. 
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Збитки від зменшення корисності активів, визнані у попередніх періодах, оцінюються в кожну 
звітну дату на предмет будь-яких ознак того, що збиток зменшився або більше не існує. Збиток 
від зменшення корисності сторнується, якщо відбулася зміна оцінок що використовуються для 
визначення суми відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки у 
випадку якщо балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, що була б визначена 
за вирахуванням амортизації, якби збиток від зменшення корисності не був визнаний взагалі. 

(к) Винагорода працівникам 

(i) Короткострокові виплати працівникам 
Зобов’язання з короткострокових виплат працівникам оцінюються на основі недисконтованих 
грошових потоків і відносяться на витрати по мірі надання відповідних послуг. Зобов’язання 
визнається на суму, яка як очікується буде виплачена за програмою короткострокових премій у 
грошовій формі або за програмою участі у прибутках, якщо Товариство має юридичне або 
конструктивне зобов’язання виплачувати таку суму в результаті послуг, наданих працівниками 
раніше, і таке зобов’язання може бути достовірно оцінене. 

(iі) Державна пенсійна програма з визначеним внеском 
Пенсійна програма з визначеним внеском – це програма, за якою суб’єкт господарювання 
здійснює відрахування на фіксовану суму окремому суб’єкту господарювання і не має у 
подальшому юридичних чи очікуваних зобов’язань здійснювати подальші виплати. Товариство 
сплачує єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму, яка 
розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Ці суми відносяться на витрати 
в тому періоді в якому працівники заробили компенсацію за надані послуги. 

(л) Резерви 
Резерв визнається тоді, коли внаслідок події, що сталася в минулому, Товариство має юридичне 
або конструктивне зобов’язання, яке може бути оцінене достовірно, і коли існує ймовірність 
того, що погашення даного зобов’язання буде пов’язано із зменшенням економічних вигод. 

 

22 Нові стандарти та тлумачення які ще не були прийняті до 
використання 
Деякі нові Стандарти Зміни до стандартів та Тлумачення ще не набрали чинності станом на 
31 грудня 2018 р. і не застосовувалися при складанні цієї фінансової звітності. З них на 
діяльність Товариства потенційно можуть вплинути ті які зазначені нижче. Товариство планує 
застосовувати їх тоді, коли вони стануть чинними. 

МСФЗ 16 замінює діючі інструкції щодо обліку оренди включаючи МСБО 17 «Оренда» КТМФЗ 
4 «Визначення чи містить угода оренду» ПКТ-15 «Операційна оренда: заохочення» та ПКТ-21 
«Аналіз сутності операцій що мають юридичну форму оренди». Новий стандарт скасовує 
подвійну модель обліку, що застосовується на поточний момент в обліку орендаря. Дана модель 
вимагає класифікувати оренду як фінансову оренду, що відображається у балансі та операційну 
оренду що обліковується поза балансом. Замість неї вводиться єдина модель обліку, яка 
передбачає відображення оренди на балансі та є схожою з обліком фінансової оренди що нині 
діє.  

Для орендодавців правила обліку що нині діють в цілому зберігаються і орендодавці і надалі 
класифікуватимуть оренду як фінансову та операційну. 

 МСФЗ 16 є чинним для річних звітних періодів що починаються 1 січня 2019 р. 
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