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Заява про відповідальність керівництва за підготовку  і затвердження фінансової звітності  

 

Керівництво ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ 

ПАРК» (далі – Товариство) відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх 

суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2017 року, сукупні прибутки та збитки, а 

також рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився на цю дату, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ).  

 

При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за: 

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і допущень; 

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

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з допущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в 

найближчому майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірне.  

 

Керівництво Товариства також несе відповідальність за: 

• Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього 

контролю у Товаристві; 

• Підтримку системи бухгалтерського обліку, що дозволяє у будь-який момент підготувати з достатнім 

ступенем точності інформацію про фінансове положення Товариства і забезпечити відповідність фінансової 

звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Товариства; 

• Запобігання і виявлення фактів шахрайства і інших зловживань. 

 

 

 

   

Директор                                     А.С. Старинко                                                                                      

 

 

Головний бухгалтер        М.В. Шульженко 
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Звіт про прибутки та збитки  

та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

 Примітка 
Рік, що закінчився                

31 грудня 
2017 2016 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 5.1 29 068 23 779 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 5.2 (30 487) (24 428) 
Інші операційні доходи 5.3 6 547 5 766 
Адміністративні витрати 5.4 (3 125) (2 956) 
Інші операційні витрати 5.3 (2 736) (3 379) 
Інші доходи 5.3 159 56 
Прибуток до оподаткування  (574) (1 162) 
Витрати з податку на прибуток 5.5 - - 
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК  (574) (1 162) 
Інші сукупні прибутки  - - 
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК  (574) (1 162) 
 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

 

 Примітка 
31 грудня 

2017 
31 грудня 

2016 
1 2 3 4 

АКТИВИ    
Непоточні активи    
Нематеріальні активи 5.8 6 8 
Основні засоби 5.6 19 765 22 835 
Інвестиційна нерухомість 5.7 8 011 7 108 
Поточні активи    
Запаси 5.9 160 500 
Торговельна дебіторська заборгованість  5.10 80 792 
Дебіторська заборгованість за розрахунками 5.10 738 907 
Інша поточна дебіторська заборгованість 5.10 - - 
Грошові кошти та їх еквіваленти 5.11 61 124 
Витрати майбутніх періодів (страховка)  169 3 
Інші оборотні активи  - 12 
ВСЬОГО АКТИВИ  28 990 32 289 

Власний капітал    
Статутний капітал 5.13 9 534  9 534 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 5.13 14 436 15 030 
Всього власний капітал  23 970 24 564 
Поточні зобов`язання та забезпечення    
Торговельна кредиторська заборгованість  5.12 2 224 2 908 
Кредиторська заборгованість за розрахунками 5.12 422 253 
Поточні забезпечення 5.12 218 149 
Інші поточні зобов’язання  5.12 2 156 4 415 
Всього зобов'язання  5 020 7 725 
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  28 990 32 289 
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Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (примітка 9.1) 
 

 
Статутни

й капітал 

Капітал у 

дооцінках 
Резервний 

капітал 

Нерозподі 
лені 

прибутки 

Всього  
власний 

капітал 
1 2 3 4 5 6 

Залишок на 31 грудня 2015 року 9 534   16 192 25 726 
Чистий прибуток 2016 року    (1 162) (1 162) 
Використання прибутку      
Усього зміни в капіталі    (1 162) (1 162) 
Залишок на 31 грудня 2016 року 9 534   15 030 24 564 
Чистий прибуток 2017 року    (574) (574) 
Використання прибутку  - -  - - 
Коригування витрат минулих 

періодів 
   (20) (20) 

Усього зміни в капіталі    (594) (594) 
Залишок на 31 грудня 2017 року 9 534   14 436 23 970 
 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

 
 

Прим. 

Рік, що закінчився                                         

31 грудня 
2017 2016 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    
Надходження від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  33 103 26 969 
Цільового фінансування  22 5 
Надходження авансів від покупців і замовників  11 798 8 270 
Надходження від повернення авансів  131 - 
Інші надходження  5 864 7 962 
Витрачання на оплату:    
товарів, робіт, послуг  (25 441) (25 776) 
праці  (5 732) (3 988) 
відрахувань на соціальні заходи  (1 608) (1 083) 
зобов'язань з податків та зборів   (2 333) (1 202) 
авансів  (19) (5) 
інші витрачання  (4 050) (2 814) 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності  -63 68 
Інвестиційна діяльність    
Надходження від реалізації необоротних активів    
Витрачання на придбання необоротних активів    
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності    
Фінансова діяльність    
Отримання позики    
Погашення позики    
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух грошових коштів за звітний період  -63 68 
Залишок коштів на початок періоду 5.11 124 56 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів     
Залишок коштів на кінець періоду 5.11 61 124 
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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО 

Публічне Акціонерне Товариство  «Білоцерківський автобусний парк» (далі — Товариство) є 

правонаступником відкритого акціонерного товариства ВАТ «Білоцерківський автобусний парк», Свідоцтво 

про держреєстрацію: від 26.04.2011 р.  

 

Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених 

структурних пiдроздiлiв. Змін в органiзацiйнiй структурі Товариства в порівнянні з попереднім звітним 

періодом не відбувалося. 

 

Зараз головний напрямок діяльності Товариства: 

- надання послуг з пасажирських перевезень; 

- здача власного майна в оренду. 

 

Місцезнаходження Товариства: Україна, 09109, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Сухоярська, 18 

 

Загальна кількість працівників Товариства становила 185 чоловік на 31.12.2017 р. та 254 чоловік на 31.12.2016 

р. відповідно. 

 

Наявність ліцензій : 
 

-          - Ліцензія Головної державної інспекції на автомобільному транспорті 

(ГОЛОВАВТОТРАНСІНСПЕКЦІЯ) Міністерства транспорту та зв’язку серії АГ №590078 від 18.05.2011р. на 

надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, строк дії з 

18.05.2011р. (безстрокова) 

 

Станом на 31 грудня 2017 р. та 31 грудня 2016 р. акції Товариства розподілялись наступним чином: 

Акціонери Товариства 
31.12.2017 31.12.2016 

% % 

Юридична особа 1 – ПАТ «Північтранс»  98,9406 98,9406 

406 фізичних осіб  

 

1,0594 1,0594 

   

Разом 100,0 100,0 

 

 

2. ЗАГАЛЬНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою 

достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства 
для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, є 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 

Міністерства фінансів України. 

Товариство вперше застосувало МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ – 1 січня 

2011 року. Остання фінансова звітність Товариства у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що 

закінчився 31 грудня 2011. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам 
чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 31 грудня 2017 року, дотримання яких 

забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 

зрозумілої інформації. 
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При формуванні фінансової звітності Товариство керувалось також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в 

Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.  

 

2.2. Застосування оновлених МСФЗ та інтерпретацій 

 

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Товариство застосувала всі 

нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її операцій та є обов’язковими для 

застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2017 року. Застосування доповнень та змін до 

стандартів та інтерпретацій, не призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи 

результати діяльності Товариства. 

 

Поправки до МСБО (IАS) 12  «Визнання відстрочених податкових активів у відношенні нереалізованих 

збитків» 

 

Поправки, які випущені у січні 2016 року, роз`яснюють що суб’єкт господарювання повинен враховувати те, 

чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку, напроти якого вона може робити 

вирахування при відновленні такої  вирахуваної тимчасової різниці. Крім того поправки містять вказівки 

щодо того, як суб’єкт господарювання повинен визначати майбутній прибуток до оподаткування, та 

перелічені обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати відшкодування деяких активів 

в сумі, яка перевищує їх балансову вартість. Суб’єкти господарювання повинні застосовувати дані поправки 

ретроспективно. Однак при початковому застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок найбільш 

раннього порівняльного періоду може бути визнано у складі нерозподіленого прибутку на початок періоду 

(або у складі іншого компонента власного капіталу відповідно) без розподілу змін між  нерозподіленим 

прибутком та іншими компонентами власного капіталу на початок періоду. Суб’єкти господарювання, які 

застосовують таке звільнення повинні розкрити такий факт.  

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2017 року або пізніше цієї 

дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт господарювання застосує ці поправки у 

відношенні більш раннього періоду, він повинен розкрити такий факт.  

Поправки не здійснили впливу на фінансову звітність Товариства. 

 

Поправки до  МСБО (IАS) 7  «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

 

Ці поправки є частиною ініціативи Ради по МСФЗ в сфері розкриття інформації та потребують, щоб 

організація розкривала інформацію, яка дозволяє користувачам фінансової звітності оцінити зміни в 

зобов`язаннях, зумовлених фінансовою діяльністю, включаючи такі зміни, обумовлені грошовими потоками, 

так і зміни, що не обумовлені ними. При першому застосуванні даних поправок суб’єкти господарювання не 

зобов`язані представляти порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки набули чинності для  

річних періодів, починаючи з 1 січня 2017 року (або після цієї дати). Допускається дострокове застосування. 
Впровадження цих змін не привело до необхідності розкриття додаткової інформації. 

 

«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016рр.» 

 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 року - 2016 рр.». В 

тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях». Це 

поправки в яких роз'яснюється обсяг інформації, що розкривається згідно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток 

участі організації в дочірній організації, спільному підприємстві або асоційованого підприємства, які 

класифікуються (або включені в склад вибуваючої групи, яка класифікується) як призначені для продажу або 

припинена діяльність відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, та 

припинена діяльність», вступили в силу до річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року (або після цієї 

дати). Ця поправка суттєво не вплинула на фінансову звітність Товариства. 
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Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані Товариством 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності на дату випуску 

фінансової звітності Товариства. Керівництво Товариства планує застосувати всі вищевказані стандарти у 

фінансовій звітності за відповідні періоди.  

Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний час оцінюються 

управлінським персоналом Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка 

замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. 

МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, 

знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року, або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За 

винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації 

не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з 

деякими обмеженими винятками. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної 

дати набрання чинності. Передбачається незначний вплив цього стандарту на фінансову звітність. 

 

Основні особливості (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у подальшому 

оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою 

вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, та фінансові активи, які у подальшому оцінюються 

за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що використовується для 

управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, чи договірні грошові потоки є виключно 

виплатами основної суми боргу та процентів. Якщо борговий інструмент утримується для отримання 

грошових потоків, він може обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію 

виключно виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію 

виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли підприємство одночасно 

отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, можуть відноситись у категорію за 

справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають 

грошові потоки, які не є виключно виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за 

справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові 

інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від фінансових активів, а 

враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат основної суми боргу та процентів.  

Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте керівництво може 

зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому сукупному доході за умови, що 

інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни 
справедливої вартості відображаються у складі прибутку чи збитку. 

Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були перенесені до 

МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що організація буде зобов’язана показувати у 

складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених 

до категорії за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель очікуваних кредитних 

збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах якого аналізується зміна кредитної якості 

фінансових активів після їх початкового визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть 

зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного ризику за 12 місяців при початковому 

визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за 

основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь строк дії такої заборгованості). У разі 

суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного 

збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель 

передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною діяльністю. 
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Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з управлінням ризиками. 

Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової політики: вони можуть застосовувати облік 

хеджування відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 чи продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування 

МСБО (IAS) 39, оскільки у стандарті не розглядається облік макрохеджування. 

Наразі Товариство оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність. Попередні висновки щодо 

такого оцінювання свідчать про необхідність впровадження більш ретельного підходу до визначення 

справедливої вартості фінансових активів та кредитного ризику.  

 

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка буде 

застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно стандарту виручка визнається в сумі, що 

відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг 

покупцю. 

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ по визнанню виручки. Після того, як Рада з 

МСФЗ закінчила роботу над поправками до цього стандарту у квітні 2016 року, дату набрання чинності цього 

стандарту застосовується для річних періодів, починаючи 1 січня 2018 року, або після цієї дати. Стандарт 

буде вимагає повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому 

допускається дострокове застосування.  

Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у випадку передачі 

товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які чітко ідентифіковані, повинні 

визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають 

відноситись на окремі елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати 

мінімальні суми за умови відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за 

контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від 

контракту.  

Наразі Товариство продовжує оцінювати вплив цього стандарту на фінансову звітність. Попередні оцінки 

свідчать про незначний характер витрат за гарантіями за контрактами із клієнтами та відносно невеликій 

термін надходження вигід від контрактів. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з 

необхідної дати набрання чинності. Передбачається незначний вплив цього стандарту на фінансову звітність.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і 

його залежною організацією або спільним підприємством» 

Поправки, які прийнято Радою з у вересні 2014 року, розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО 

(IAS) 28, у частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається залежній організації 

або спільному підприємству або вносяться до них. Зміни роз'яснюють, що прибуток або збиток, які 

виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в 

МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством, 

визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску 

активів, що не представляють собою бізнес, визнаються лише в межах часток участі, наявних у інших, ніж 

організація інвесторів у залежній організації чи спільному підприємстві. Дані зміни застосовуються 
перспективно. Допускається дострокове застосування. 

У грудні 2015 року Рада по МСФЗ відклала запровадження даних поправок до завершення свого 

дослідницького проекту за методом дольової участі. Дата набрання чинності перенесена на невизначений 

термін. Очікується, що дані поправки не вплинуть на фінансову звітність Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

Стандарт був випущений у початковій редакції в січні 2016 року та повинен замінити МСБО (ІАS) 17  

«Оренда», роз’яснення КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР 

(SIC) 15 «Операційна оренда-стимули» та роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які 

мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16   встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та 

розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендатори відображали всі договори оренди з 

використанням єдиної моделі обліку в балансі,аналогічно порядку обліку, передбаченому МСБО (ІАS) 17 для 

фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні оренди 

активів з низькою вартістю (наприклад персональних комп’ютерів)  та короткострокової оренди (тобто 

оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендатор буде визнавати зобов’язання у 
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відношенні орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а також актив, який представляє право 

користування базовим активом впродовж терміну оренди(тобто актив у формі права користування). 

Орендатори зобов’язані будуть визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по оренді окремо від витрат по 

амортизації активу у формі права користування. Орендатори також повинні будуть переоцінювати 

зобов’язання по оренді при настанні  визначеної події (наприклад зміни строків оренди, зміни майбутніх 

орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, які використовуються для визначення таких 

платежів). В більшості випадків орендатор буде враховувати суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості 

корегування активу в формі права користування.  

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється у порівняння з 

діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, 

використовуючи ті ж самі принципи класифікації, що існують в МСБО (IАS) 17, відокремлюючи два 

різновиди оренди: операційну та фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого обсягу інформації у 

порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 року або 

пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування, але не раніше застосування суб’єктом 

господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може застосувати цей стандарт з використанням 

ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту 

передбачають окремі звільнення. Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної 

дати набрання чинності та оцінює можливий його вплив на  свою фінансову звітність. 

 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на основі акцій»  

Рада по МСФЗ у червні 2016 року випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на основі акцій», в яких 

розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком грошовими 

коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов`язань по 

податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція перестає класифікуватися 

як операція з розрахунками грошовими коштами та починає класифікуватися як операція з розрахунками 

пайовими інструментами. При прийнятті поправок суб’єкти господарювання не повинні перераховувати 

інформацію за попередні періоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умові застосування 

поправок у відношенні всіх трьох аспектів та врахуванні інших критеріїв. Поправки вступають в дію для 

річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове 

застосування.  

На даний час Товариство оцінює можливий вплив даних поправок на свою фінансову звітність. Попереднє 

оцінювання не виявило ознак впливу на фінансову звітність Товариства. 

 

МСФЗ (IFRS) 17  «Договори страхування» 

У травні 2017 року Рада по МСФЗ випустила у первісній редакції  цей стандарт для договорів страхування, 
який розглядає  питання визнання та оцінки, представлення фінансової звітності та розкриття інформації. 

Коли цей стандарт почне діяти то він повинен замінити МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який було 

випущено у 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2021 року 

або після цієї дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність Товариства. 

 

«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016рр.» 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 року - 2016 рр.». В 

тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», 

які скасовують дію деяких короткострокових звільнень, і поправки до МСФЗ (IАS) 28 «Інвестиції в 

асоційовані організації та спільні підприємства», в яких роз'яснюється рішення оцінювати інвестиції в 

асоційовану організацію або спільне підприємство за справедливою вартістю через прибуток або збиток 

відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або 

після цієї дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність Товариства. 
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  Також з 01 січня 2018 року вступлять в силу : 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті і попередня оплата»; 

- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведень до категорії або з категорії інвестиційної нерухомості»; 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність відносно правил обчислення податку на прибуток».  

 

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, 

складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

 

2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно 

до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова 

звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 

продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів 

безперервності діяльності. 

 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

Ця фінансова звітність затверджена керівництвом Товариства 28 лютого 2018 року. У квітні 2018 року 

проаудована та затверджена до випуску фінансова звітність буде надана Загальним зборам акціонерів 

Товариства для її затвердження з метою оприлюднення.          

Ні Учасники Товариства, ні інші особи не будуть мати права вносити зміни до цієї фінансової звітності після 

її затвердження до випуску (з метою оприлюднення).  

 

2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з           

01 січня по 31 грудня 2017 року. 

 

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

 

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості. Керівництво припускає, що 

балансова вартість всіх основних засобів та нематеріальних активів приблизно порівняна з їх справедливою 

вартістю. 

 

3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

 

3.2.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 

господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 
висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Товариства  розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших події або 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики 

можуть бути доречними.  

 

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів   

Формат фінансової звітності МСБО 1 «Подання фінансових звітів» не встановлює єдиного формату 

фінансових звітів, у стандарті наводиться перелік показників, які необхідно наводити в кожній з форм 

звітності та у примітках. 
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Перелік, форми та назви фінансової звітності Товариства застосовані відповідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності». 

Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових звітів, затверджених 

Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це передбачено МСФЗ/МСБО, 

здійснюється у примітках до річної фінансової звітності.  

 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСБО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 

класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 

класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 

адміністративну діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для прогнозування 

майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена в п. 5.2 - 5.6 цих Приміток. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 

застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень 

грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та 

грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства. 

 

3.3. Облікові політики щодо нематеріальних активів та основних засобів 

 

3.3.1. Основні засоби  

Основні засоби відображаються за первісною вартістю в момент придбання з урахуванням витрат на їх 

доведення до робочого стану. 

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-

які збитки від зменшення користності. 

Амортизація нараховується з метою списання активів протягом строку їх корисного використання.  

Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом. Нижче наведені строки експлуатації, які 

застосовуються до наступних груп основних засобів: 

Будівлі не менше 240 місяців 

Машини та обладнання не менше 60 місяців 

Транспортні засоби  не менше 60 місяців 

Господарський інвентар не менше 48 місяців 

Інші не менше 144 місяців 

 

Товариством встановлене граничне значення в розмірі 6000,00 грн., й активи, що  придбані, нижче цього 

розміру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточні 

витрати в момент їх придбання. 

У складі основних засобів враховуються витрати на їх придбання та ремонти.  

 

3.3.2. Інвестиційна нерухомість 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (будівлі, або частину будівлі, або їх 

поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання 

орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:  

(а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, 

або  

(б) продажу в звичайному ході діяльності. 
 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:  

(а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією 

інвестиційною нерухомістю,  

(б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 
 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину 

для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку 
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такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані 

окремо.  

 

Інвестиційна нерухомість первісно оцінювалась за собівартістю з урахуванням витрат на здійснення операції. 

Оцінка після визнання здійснюються на основі моделі за фактичними витратами з нарахуванням амортизації. 

 

3.3.3. Нематеріальні активи 

 

Ліцензоване програмне забезпечення    

Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання. Після первісного 

визнання нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення відображаються за вартістю придбання з 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом протягом  строку їх корисного 

використання 

 

3.3.4. Фінансові інструменти   

Визнання й оцінка фінансових інструментів здійснюється згідно МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання»  

і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли Товариство стає 

стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструменту. Всі угоди купівлі або продажу 

фінансових активів, які потребують поставку активів у строк, що встановлюється законодавством або 

правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли 

Товариство приймає на себе зобов’язання купити або продати актив. 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, 

інші суми до отримання,. 

Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати грошові кошти або фінансові 

активи іншому Товариству,  

Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх справедливою вартістю, а 

також для фінансових активів і фінансових зобов’язань, що не відображаються за їх справедливою вартістю з 

відображенням результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові результати (звіті про прибутки та 

збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового активу чи фінансового 

зобов’язання. 

Товариство класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або короткострокові в 

залежності від строку їх погашення. З врахуванням інших факторів, що обмежують можливості Товариства, 

по реалізації фінансових активів протягом 12 місяців або передбачають потенційну можливість погашення 

фінансових зобов’язань протягом 12 місяців з дати здійснення класифікації або звітної дати. 

Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних прав на отримання потоків 

грошових коштів від цього фінансового активу, або коли Товариство передає договірні права на отримання 

потоків грошових коштів від цього фінансового активу. 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті 

та в іноземній валюті. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі не поточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється, а їх вартість 
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зменшується шляхом нарахування резерву під зменшення корисності, який відображається у складі збитків 

звітного періоду. 

 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право отримати грошові 

кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Товариство стає 

стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за амортизованою 

собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу 

зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та 

теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків 

від зменшення корисності відбувається на основі аналізу стану дебіторів та відображає суму, яка, на думку 

керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви 

створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких 

індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні 

того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію 

про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника.  

Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 

збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення 

корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка відбувається після 

визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за 

рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості 

повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків 

від зменшення корисності. 

Дебіторська заборгованість може бути не скасовано призначена як така, що оцінюється за справедливою 

вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або 

значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають «неузгодженістю обліку»),  що 

інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на 

різних підставах. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату, такі зміни 

визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

 

Зобов'язання.  

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

➢ Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду; 

➢ Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  

Вартість довгострокової дебіторської заборгованості визначається за допомогою методу ефективної 

процентної ставки. 

 

Позики під відсотки та інші залучені фінансові ресурси 

Усі позики та інші залучені фінансові ресурси (векселі) спочатку відбиваються за собівартістю (номінальна 

сума), яка береться за справедливу вартість отриману по угоді, за вирахуванням прямих витрат, пов'язаних з 

цими позиками і залученими ресурсами. Після первинного визнання позики, отримані під відсотки, та інші 



ПАТ «БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ АВТОБУСНИЙ ПАРК» 
 

Примітки до фінансової звітності  

за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

(в тис. грн.) 

13 

залучені фінансові ресурси (векселі), згодом оцінюються за вартістю, що амортизується, визначеною за 

допомогою застосування методу ефективної процентної ставки.   

Прибутки та збитки признаються в звіті про фінансові результати як «фінансові доходи» або «фінансові 

витрати»  за період амортизації або при списанні заборгованостей. 

Позики під відсотки та інші залучені фінансові ресурси класифікуються як поточні, окрім частини з них, по 

яких Товариство має безумовне право на врегулювання своєї заборгованості впродовж більше 12 місяців від 

дати балансу 

 

Знецінення фінансових інструментів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансових активів або 

зобов’язань. Фінансовий актив або зобов’язання вважаються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існують 

об’єктивні свідчення знецінення в результаті однієї чи більше подій, що сталися після первісного визнання  та  

здійснили вплив, якій піддається надійній оцінці.      

 

Залік фінансових активів і зобов’язань 

Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про фінансовий стан) 

відображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закріплене право здійснити залік цих сум 

та має намір або здійснити залік по сумі, що їх сальдує, або реалізувати актив й виконати зобов’язання 

одночасно. 

 

3.3.5. Запаси 

Запаси Товариства складаються з матеріалів та інших запасів.   

Матеріальні запаси при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання. 

Матеріальні запаси оцінюються на дату звітності по найбільш низькій ціні, ніж: ціна придбання (собівартість) 

та їх чиста ціна реалізації. 

 

При використанні запасів застосовуються наступні метод середньозваженої вартості.  

 

3.5. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

 

3.5.1. Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) 

внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення 

зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно 

оцінити суму зобов'язання. 

 

3.5.2. Виплати працівникам 

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

будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за 

відсутність як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на 
майбутні виплати відпускних. 

 

3.5.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до 

Пенсійного фонду (у складі єдиного соціального внеску). Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому були 

надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна 

платня.  

 

3.6. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 

 

3.6.1. Доходи  

Доходи визнаються за методом нарахування. 
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Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення 

корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за 

винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. 

Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов’язань. 

При продажу необоротних активів доходи визнаються тоді, коли всі істотні ризики й вигоди від володіння 

цими товарами переходять до Товариства (що обмовляється умовами договорів, угод). 

Доходи оцінюються на основі справедливої ціни реалізованої необоротних активів та послуг, без урахування 

непрямих податків (акциз і податок на додану вартість) і наданих пільг і знижок. 

 

3.6.2.  Витрати 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації 

активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком  

зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 

визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 

вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 

визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без 

визнання активу. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи. 

Витрати майбутніх періодів відкладаються до визнання їх у складі поточних витрат за період, впродовж якого 

виконуються договори, до яких вони відносяться. 

     

3.6.3. Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне 

зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є 

віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли 

надходження економічних вигід є ймовірним. 

 

3.6.4. Власний капітал 

Статутний капітал  представляє собою номінальну вартість власних емітованих акцій.  Інші складові капіталу 

включають в себе  капітал у дооцінках (дооцінка основних засобів), суму сформованого резервного фонду 

(згідно установчих документів Товариства) та суму  нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) за 

поточний та попередній періоди. 

 

3.6.5. Резерви 

 

Резервний фонд 

Відповідно положень Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку й Статуту Товариство 

зобов'язане сформувати «Резервний фонд»,  причому джерелами  фонду можуть бути:  

- не менше 5% суми чистого прибутку, який відділяється до досягнення коштів у фонді розміру 15 % 

статутного капіталу або більшої частини, визначеної рішенням загальних зборів акціонерів; 

- засоби, отримані понад номінальної вартості акцій при їх випуску (преміальний резерв);  

- інші джерела, що передбачаються рішенням загальних зборів. 

 

Засоби фонду можуть  використовуватися тільки для покриття річних збитків і збитків попередніх років. 

Якщо засоби у фонді досягнуть визначеного в Статуті мінімального розміру, засоби, що перевищують цю 

суму, можуть бути використані для збільшення акціонерного капіталу. 

 

Резерв відпусток 

На дату кожного фінансового звіту Товариством створюється резерв забезпечення витрат на оплату відпусток 

працівникам. Величина забезпечення витрат на оплату відпусток визначається як видобуток фактично 
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нарахованої працівникам заробітної плати і норми резервування. Норма резервування визначається як 

відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці. 

 

3.6.6. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового законодавства України. 

Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з податку на 

прибуток в поточному періоді нараховується з урахуванням розміру оподаткованого прибутку, визначеного за 

правилами оподаткування, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ). 

Нарахування поточного податку на прибуток у фінансовій звітності відображається в тому періоді, за який 

складається фінансова звітність. 

Відстрочені податки на прибуток визначаються за допомогою балансового пасивного методу відносно всіх 

тимчасових різниць на дату фінансового звіту, які існують між балансовою вартістю і податковою базою 

окремих активів і пасивів. Відстрочені податкові пасиви визнаються по всіх оподатковуваних тимчасових 

різницях, за винятком різниць, обумовлених визнанням активу або пасиву, який на дату господарської 

операції не вплинув на бухгалтерський і оподатковуваний прибуток (збиток). 

Балансова вартість усіх відстрочених податкових активів переглядається на кожну балансову вартість річного 

звіту і коригується до міри, при якій вони ймовірно проявляться знову і в якій досить генерується 

оподатковуваний прибуток, або оподатковувані тимчасові різниці, що проявляються впродовж того ж 

періоду, за рахунок яких вони можуть бути зараховані або компенсовані. 

Відстрочені податки, пов’язані з об’єктами, які враховані беспосередньо у власному капіталі або іншій 

балансовій позиції, також враховуються безпосередньо у відповідному компоненті капіталу або балансової 

позиції. 

Відстрочені оподатковувані активи і пасиви оцінюються на основі податкових ставок, застосування яких 

очікується до періоду, впродовж якого активи будуть реалізовані, а пасиви будуть врегульовані (погашені), на 

основі податкових законів, що набули чинності або з великою мірою визначенності очікується їх набуття 

чинності. 

У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов’язання не 

відображаються. Тимчасові різниці по податку на прибуток відображаються тільки в річній фінансовій 

звітності. 

 

3.6.7. Операційні сегменти 

Протягом 2017 року Товариство здійснювало діяльність в одному географічному та бізнес сегменті. 

Товариство не застосовує і не розкриває інформацію відповідно МСФЗ 8 «Операційні сегменти» оскільки є 

товариством, інструменти власного капіталу Товариства не обертаються на відкритому ринку. Також 

Товариство не планує випуск фінансових інструментів на відкритий ринок. 

Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 

  

3.6.8. Події після дати балансу 

Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що 

коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування 
показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на звітну 

дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації 

станом на звітну дату. 

Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 

неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.    

 

 

4. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ 

 

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 

що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва 

Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих 
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розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем 

складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової 

звітності за МСФЗ, наведені нижче. 

 

4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація 

була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, 

що фінансова звітність: 

➢ подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;  

➢ відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 

➢ є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

➢ є повною в усіх суттєвих аспектах. 

 

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та 

враховує їх у низхідному порядку: 

➢ вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

➢ визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності. 

 

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення 

стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не 

суперечать вищезазначеним джерелам. 

 

4.2. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

 

На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської 

заборгованості та інших активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається 

виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що свідчать про 

зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох 

подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

МСФЗ вимагають, щоб підприємство здійснювало оцінку на кінець кожного звітного періоду, чи існують 

будь-які ознаки того, що активи втратили свою вартість від зменшення корисності. У разі існування таких 

ознак Товариство здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування відповідного активу для визначення 

розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Оцінка факту 

наявності ознак щодо зменшення корисності станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та 
зовнішніх факторів, вимагає від керівництва застосування різних припущень.  

 

Строки корисної експлуатації основних засобів 

Оцінка строків корисного використання об'єктів основних засобів вимагає від керівництва застосування 

професійних суджень, які базуються на досвіді роботи з аналогічними активами. Під час визначення строків 

корисного використання активів керівництво враховує способи очікуваного використання кожного активу, 

його моральний знос, фізичний знос та умови, в яких буде експлуатуватися цей актив. Зміна будь-якої з цих 

умов або оцінок може призвести до коригування майбутніх норм амортизації, що обліковується 

перспективно. 
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4.3. Чиста вартість реалізації запасів 

У відповідності до МСБО 2 "Запаси" запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та 

чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації запасів Товариство застосовує різні 

професійні судження для визначення: 

• очікуваної ціни продажу запасів під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням 

розрахункових витрат на завершення операції продажу;  

та 

• рівня подальшого використання запасів. 

На кожну звітну дату Товариство проводить оцінку балансової вартості запасів і відображає, якщо необхідно, 

списання вартості запасів до їхньої чистої вартості реалізації. 

 

4.4. Судження визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень МСБО 29 «Фінансова 

звітність в умовах гіперінфляції» 

Відповідно до пункту 3 МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» показником гіперінфляції є 

характеристики економічного середовища країни. Ці характеристики є кількісними і якісними. 

Щодо аналізу кількісного фактору. Статистичні дані Міністерства статистики України свідчать, що 

кумулятивний рівень інфляції за останні три роки не перевищив 100%. Цей показник незначно нижче за 100% 

і складає лише 69,3% на кінець 2017 року. Ми очікуємо, що за результатами 2018 року рівень інфляції 

зменшиться. Національний банк України прогнозує рівень інфляції на 2018 рік – 9,0 %, на 2019 рік – 6,5%. 

Міжнародний валютний фонд прогнозує рівень інфляції в Україні на 2018 рік у розмірі 10%. При цьому, за 

попередні роки рівень інфляції складав:, за 2015 рік – 43,3 %, за 2016 рік – 12,3 %, за 2017 рік – 13,7 %. Тобто 

у наступні роки кумулятивний рівень інфляції за останні три роки не буде перевищувати 100%. 

Аналіз якісних факторів пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказів того, що економіка України є 

гіперінфляційною, а саме: 

- немає офіційно підтвердженої інформації, що основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх 

цінностей у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті і що суми, утримувані в 

національній валюті, негайно інвестуються для збереження купівельної спроможності; 

- немає офіційно підтвердженої інформації і даних, що основна маса населення розглядає грошові суми не в 

національній грошовій одиниці, а у відносно стабільній іноземній валюті. За офіційними даними Нацбанку 

України схильність до заощаджень населення на цей час досі становить величину нижче нуля, тобто основна 

маса населення витрачає раніше заощаджені кошти; 

- відсоткові ставки, реальна заробітна плата та ціни формуються ринком (тобто через попит та пропозицію) і 

не обов’язково індексуються згідно індексу інфляції. Індексації підлягає лише частка заробітної плати і лише 

при деяких умовах; 

- немає офіційно підтвердженої інформації та спостереження, що продаж та придбання на умовах відстрочки 

платежу підприємствами здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної 

спроможності протягом періоду відстрочки платежу, навіть якщо цей строк є коротким. 

До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рівня, на якому вважається, що виникає гіперінфляція. 

Необхідність перераховувати показники фінансових звітів, згідно з цим Стандартом, є питанням судження 

управлінського персоналу підприємства. 

Отже, здійснивши аналіз кількісного та якісних факторів, Товариство дійшло висновку щодо недостатності 

характеристик, які свідчать, що загальний стан економіки країни є гіперінфляційним. Тому управлінським 

персоналом Товариства було прийняте рішення не застосовувати за результатами 2017 року норми МСБО 29 і 

не здійснювати перерахунок показників фінансової звітності. 

Але, поряд з тим, підприємство буде слідкувати за рівнем інфляції протягом 2018 та наступних років, 

враховуючи, що функціональною валютою підприємства є українська гривня. 

Такими чином, управлінський персонал вважає, що МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» до 

фінансової звітності ПАТ «Вітаміни» не застосовується. 

 

4.5. Судження щодо порогу суттєвості для окремих об’єктів обліку 

Поріг суттєвості визначається Товариством з метою обґрунтованого розмежування облікової та іншої 

інформації на суттєву та таку, яка не здатна впливати на рішення користувачів фінансової звітності.  
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Об’єкти обліку Поріг 

суттєвості, 

% 

Базовий показник для визначення порогу 

суттєвості 

Окремі об’єкти обліку активів, 

зобов’язань і власного капіталу 

5% Підсумок відповідно всіх активів, зобов’язань і 

власного капіталу 

Окремі об’єкти доходів і витрат 10% Чистий прибуток/збиток на звітну дату 

Переоцінка або зменшення 

корисності об’єктів обліку 

10% Відхилення залишкової, балансової, первісної, 

номінальної вартості об’єктів обліку від їх 

справедливої вартості 

Визначення подібних активів 2% Чистий прибуток/збиток на звітну дату 

 

Товариство не повинне в пояснювальних примітках до фінансової звітності надавати інформацію, розкриття 

якої вимагає МСФЗ, якщо дана інформація є несуттєвою (нижча за наведений поріг суттєвості). 

 

 

 

5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

 

 

5.1. ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ 

 

 

  

 2017 рік 2016 рік 

Дохід від реалізації послуг  29 068 23 779 

в т.ч. пов'язаним особам  2 6 

Всього доходи від реалізації 29 068 23 779 

в т.ч. пов'язаним особам 2 6 

 

5.2. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 

  

 2017 рік 2016 рік 

Собівартість реалізації послуг 30 487 24 428 

в т.ч. пов'язаним особам  0 0 

Всього 30 487 24 428 

в т.ч. пов'язаним особам    

 

5.3. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ, ІНШІ 

ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 

 

 

 

 

 

  

Інші доходи 2017 рік 2016 рік 

Дохід від реалізації інших необоротних активів 159 55 

Доходи від операційної оренди активів 1012 742 

в т.ч. пов'язаним особам   

Цільові надходження 4 1 

Дохід від безповоротної фінансової допомоги 5 119 4 745 

Дохід від списання безнадійної кретитор. заборгованості 352 226 

Дохід від реалізації металобрухту 13 18 

Дохід від страхових відшкодувань 14 

 

- 

Інші доходи 33 35 

 Всього 6 706 5 822 

в т.ч. пов'язаним особам   
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Інші витрати 2017 рік 2016 рік 

Витрати на оплату пільгових пенсій та виплати за  

рішенням суду 

 

113 139 

Собівартість реалізованих запасів 899 1602 

Членські внески  12 12 

Амортизація 819 866 

Податки, збори та інші передбачені законодавством 

обов'язкові платежі (крім податків, зборів та 

обов'язкових платежів, що включаються до виробничої 

собівартості продукції, робіт, послуг) 

349 378 

Визнанні штрафи 11 9 

Витрати на утримання основних засобів (ремонт, 

опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, 

охорона) 

 

593 424 

Інші операційні витрати  40 35 

Перерахунок частки ПДВ - 53 

Списання необоротних активів 13 - 

Всього 2 736 3 379 

 

5.4. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ 

 

  

 2017 рік 2016 рік 

Витрати на персонал 772 711 

 Витрати на охорону  121 108 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 286 264 

Матеріали (квитки, шляхові листи, бланки) 65 78 

ІТ- послуги 30 29 

Відрядження 11 15 

Послуги зв’язку 4 15 

Плата за РКО 29 20 

Витрати на опалення, освітлення, водопостачання 

 

581 570 

Юридичні послуги 129 157 

Профвнески, оплати судових позовних заяв 32 25 

Податки 103 85 

Страхування, періодичні видання 101 15 

Послуги по обслуговуванню оргтехніки 28 32 

Збори акціонерів, послуги депозитарію, розміщення 

інформації 

142 130 

Списання ГСМ 125 130 

Послуги автостанцій 497 475 

Інші 69 97  

Всього адміністративних витрат 3125 2 956 

 

 

5.5. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 

 

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
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                               31.12.2017             31.12.2016 

Прибуток до оподаткування (573 617)  (1 162 442) 

Сума від`ємного значення об’єкту оподаткування 

минулих  податкових звітних років                                             (974 743)   

Вплив податкових різниць згідно декларації з податку  

на прибуток підприємства  208 588       187 699 

Всього прибуток до оподаткування                                         (1 339 772) (974 743) 

Податкова ставка   18%    18% 

Податок за встановленою податковою ставкою    0    0 

Витрати з податку на прибуток     -     - 

 

На кінець звітного періоду відстрочені податки від тимчасових різниць відсутні. 

 

5.6. ОСНОВНІ ЗАСОБИ  
  

 Земля Будівлі Машини та 

обладнання 

Транспорт

ні засоби 

Господарсь

кий 

інвентар 

Інші МНМА  

Всього 

Первісна вартість:  

На 31.12.2015  31 089 150 6 755 11 276 10 38 291 

Прибуття   6 1 422    1 428 

Вибуття  7 353 19 60  2 1 7 435 

На 31.12.2016  23 736 137 8 117 11 274 9 32 284 

Прибуття    589   25 614 

Вибуття  1165  241    1 406 

На 31.12.2017  22 571 137 8 465 11 274 34 31 492 

 

Накопичена амортизація: 

На 31.12.2015  5 108 122 1 767 6 241 3 7 247 

Нарахування за 

2016 рік 

 815 18 1 435 2 7 7 2 284 

Вибуття   19 60  2 1 82 

На 31.12.2016  

 

5 923 121 3 142 8 246 9 9 449 

Нарахування за 

2017 рік 

 798 5 1 682 1 8 25 2 519 

Вибуття    241     

На 31.12.2017  

 

6 721 126 4 583 9 254 34 11 727 

 

Чиста балансова вартість: 

На 31.12.2016  17 813 16 4 975 3 28 - 22 835 

На 31.12.2017  15 850 11 3 882 2 20 - 19 765 

 

5.7. ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ 
 

 2017 2016 

Будівля (нежитлове приміщення – частина адміністративної 

будівлі, склад) 
8 011 7 108 
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5.8. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

 

 
Програмне 

забезпечення 

 
Всього 

Первісна вартість:     

На 31.12.2015 11  11 

Прибуття    

Вибуття    - 

На 31.12.2016 11 - 11 

Прибуття  -  

Вибуття    - 

На 31.12.2017 11 - 11 

Накопичена амортизація:    

На 31.12.2015 2  2 

Нарахування за 2016рік 1  1 

Вибуття    

На 31.12.2016 3 - 3 

Нарахування за 2017рік 2 - 2 

Вибуття    

На 31.12.2017 5 - 5 

Чиста балансова вартість:     

На 31.12.2016 8 - 8 

На 31.12.2017 6 - 6 

           

5.9. ЗАПАСИ 
 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Виробничі запаси (за історичною собівартістю) 160 500 

Всього запаси 160 500 

 

5.10. ТОРГОВЕЛЬНА ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Торговельна дебіторська заборгованість * 80 792 

Аванси видані 736 884 

Розрахунки з бюджетом 2 23 

Чиста вартість торговельної дебіторської  

заборгованості 

818 1 699 

 

* В тому числі контрагенти-боржники:        2017 2016 

ТОВ  «Інтеграл Експрес» 4 13 

ТОВ «Лаян Віннер» 10 - 

ТОВ «Вудмайстер» 26 41 

ФОП Тарасенко В.А. 7 - 

ТОВ «Веста Транс» 10 10 

ТОВ «Контракт 61» - 9 

ТОВ «С.А.Р.М.» 715 715 

ПАТ «Північтранс» - 704 

ПАТ «Київоблгаз збут» 17 14 

ПАТ «Завод «Часівоярські автобуси» - 150 

Інші (менше 1%) 27 20 

Всього 816 1 676 
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 Аналіз дебіторської заборгованості за строками погашення представлено наступним чином: 

 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

До 30 днів 97 252 

 31 – 91 днів 6 732 

91 – 180 днів   

180 – 365 днів 715 715 

Більше 365 днів -  

Всього 818 1 699 

 

5.11. ГРОШОВІ КОШТИ  

 31.12.2017   31.12.2016 

 в тис. грн.  в тис. грн. 

Готівкові кошти в касі 2  1 

Поточні банківські рахунки в укр. грн. 59  123 

Поточні банківські рахунки в валюті  -  - 

Всього грошових коштів: 61  124 

 

Найменування банківських установ: 31.12.2017 31.12. 2016 

АППБ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м. Київ  12 113 

ПАТ «Приват Банк» 47 7 

ПАТ «Укрексімбанк» - 2 

ПАТ «ВТБ Банк» - 1 

Всього 59 123 

 

Грошові кошти  Товариства  не обмежені у використані. 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день банку у 

2017 році. 

Всі грошові кошти Товариства знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня. 

 

5.12. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

 31.12.2017   31.12.2016 

 в тис. грн.  в тис. грн. 

    

Торговельна кредиторська заборгованість * 2 224  2 908 

Заборгованість перед бюджетом 60  57 

Заборгованість по зарплаті 324  169 

Заборгованість за розрахунками зі страхування 38  27 

Поточна кредиторська заборгованість  

за одержаними авансами  

 

 

  

 

Поточні забезпечення  

в т.ч.  

- нарахований резерв відпусток  

218 

 

218 

 149 

 

149 

Інша поточна заборгованість: 

в т.ч.   
заборгованість перед звітними особами 

поворотна фінансова допомога 
КАСКО 

по договору переводу боргу 

  

2 156 

 

94                               

1823 

101 

 4 415 

 

349 

3870 

 

166 

Всього інших зобов’язань  5 020  7 725 
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* Торговельна кредиторська заборгованість перед постачальниками:  

 

в т.ч. за Контрагентами: 2017 2016 

ТОВ «Євро Пауер» 413 - 

ПАТ Одесавтотранс»  704 704 

ПАТ «Північтранс» 655 1641 

ПП «Міракос Вест» - 245 

Інші (менше 1%) 452 318 

Всього 2 224 2 908 

 

5.13. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 
 

Нижче наведена таблиця з кількістю випущених й повністю сплачених простих акцій станом на 31.12.2017 та 

31.12.2016 в загальній сумі 9 534 тис. грн.: 
 

 31.12.2017   31.12.2016 

 шт.  шт. 

На початок року 38 136 192  38 136 192 

Випуск простих акцій -  - 

    

На кінець року 38 136 192  38 136 192 

 

Всі акції відносяться до одного класу і мають один голос. Дивіденди в 2017 та 2016 роках не оголошувались і 

не виплачувались. 

 

5.14. ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

Звіт грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за прямим 

методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 

валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної 

та не операційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання 

оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та 

інші витрати. 

Інвестиційна діяльність – це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до 

довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові 

еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 

Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті   отримання та 

погашення позик. 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є від’ємне значення грошових 

коштів в сумі – 63 тис. грн. 

 

 

5.15. ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ 

 

Товариство складає Звіт про зміни у власному капіталі де інформує про зміни у власному капіталі відповідно 

до МСБО 1.   Звіт про власний капітал за 2017 р. включає таку інформацію: 

- загальний сукупний прибуток / збиток за поточний період; 

- зміни власного капталу в результаті отриманого прибутку (збитку), та списання дооцінки ліквідованих та 

реалізованих основних засобів. 

 

До статей власного капіталу в балансі Товариства входять: 
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 31 грудня 2017 31 грудня 2016 

Статутний капітал 9 534 9 534 

Нерозподілені прибутки / непокриті збитки 14 436 15 030 

Всього власний капітал 23 970 24 564 

 

Зміни по статті "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" на загальну суму 594 тис. грн. відбулись в 

наслідок: 

- отриманого за результатами 2017 року збитку в сумі 574 тис. грн.(негативне значення) 

- списання витрат 2016 року в сумі 20 тис. грн. (від’ємне значення). 

 

 

6. УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

6.1. Судові позови 

 

Проти Товариства клієнтами не подано жодних судових позовів. 

 

Товариство є позивачем: 

№ Опис судових справ  № справи Прогнозне рішення за позовом  Рішення 

1 

Окружний адміністративний 

суд м. Києва 

МПП «Діліжанс» 

826/28030/15 

Право обслуговування 

автобусного маршруту №38 

Біла-Церква-Антонів 

Постанова від 

01.11.2017р.- 

відмова. 

Підприємством 

подано 

апеляційну 

скаргу 

2 

Вищий адміністративний суд 

України. 

МПП «Діліжанс» 

826/11095/16 

Право обслуговування 

автобусного маршруту №831 

Біла Церква АС-Городище 

Пустоварівське» 

Ухвала суду на 

користь ПАТ 

БАП 

3 

Окружний адміністративний 

суд м. Києва. 

Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку 

826/4628/17 

Про визнання протиправним 

та скасування постанови про 

накладення санкцій за 

правопорушення на ринку 

цінних паперів від 

15.03.2017р. 

В задоволенні 

позовних 

вимог 

відмовлено. 

Подана 

апеляційна 

скарга 

 

6.2. Бізнес середовище  

Всі свої операції Товариство здійснює на території України. Як наслідок, Товариство може бути піддане 
ризикам, що характерні для економічних та фінансових ринків України, яким притаманні ознаки ринку, що 

розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватися, тому характеризується 

наявністю різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, що поряд з іншими законодавчими та 

податковими бар’єрами накладає додаткові складності на Товариства, які здійснюють діяльність в Україні.  

 

6.3. Оподаткування  

Податкова система України продовжує розвиватись й характеризується частими змінами законодавчих норм, 

офіційних роз’яснень та судових рішень, що допускає їх неоднозначне тлумачення різними податковими 
органами. Правильність нарахування податків у звітному періоді може бути перевірена протягом останніх 

трьох років. Останнім часом склалась така практика, що податкові органи займають більш жорстку позицію в 

частині інтерпретації та вимог дотримання податкового законодавства. Дані обставини можуть привести до 

того, що податкові ризики в України будуть набагато вищими, ніж в інших країнах.  
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Керівництво Товариства, виходячи зі свого розуміння застосування українського законодавства, офіційних 

роз’яснень, вважає, що податкові зобов’язання відображені в адекватній сумі. Проте, трактування цих 

положень відповідними органами може бути іншим та, у разі якщо вони зможуть довести правомірність своєї 

позиції, це може значно вплинути на фінансову звітність.    

 

6.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що 

склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою 

балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною 

контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі 

обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, додатковий резерв під 

фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 

6.5. Розкриття інформації про пов'язані сторони  

У даній фінансовій звітності пов’язаними вважаються сторони, одна з яких контролює організацію або 

контролюється нею, або разом з організацією є об'єктом спільного контролю. Пов’язані сторони можуть 

вступати в угоди, які не проводилися б між незв’язаними сторонами, ціни і умови таких угод можуть 

відрізнятися від угод і умов між незв’язаними сторонами.  
 

Пов'язані сторони включають: 

  - учасників (акціонерів); 

- провідний керуючий персонал Товариства і близьких членів їх сімей. 
 

У 2017 році пов'язаними сторонами у відношенні до ПАТ «Білоцерківський автобусний парк" є: 

- акціонер – ПАТ «Північтранс» 

 

Протягом 2017-2016 років з пов’язаними сторонами здійснювались торгівельні операції на постійній основі.  

  

 2017 2016 

 В т.ч. операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього В т.ч. операції 

з пов'язаними 

сторонами 

Всього 

Реалізація послуг та інші доходи, в т.ч. 

Оренда автомобіля КІА з ПАТ «Північтранс» 

 

 

2 

 

29 068  

6 

 

23 779 

Торговельна дебіторська заборгованість,  

в т.ч.  

ПАТ «Північтранс» 

 

- 

80  

 

703,9 

792 

Торговельна  кредиторська заборгованість, 

в т.ч. 

ПАТ «Північтранс» 

 

655 

2 224  

 

1640,5 

2 908 

Компенсація провідному управлінському 

персоналу (директору) 

52,4 7 536 33,6 4 719 

 

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 

 

 

7. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

 
Основні фінансові інструменти підприємства включають торгову кредиторську заборгованість, банківські 

кредити. Основною метою даних фінансових інструментів є залучення коштів для фінансування операцій 

Підприємства. Також Підприємство має інші фінансові інструменти, такі як: торгова дебіторська 

заборгованість, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошті. 
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Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. Політика управління ризиками включає 

наступне: 

 

7.1  Кредитний ризик 

Діяльність, яка веде до появи кредитного ризику і пов'язаної з ним максимальної схильності кредитному 

ризику, включає  надання дебіторської заборгованості клієнтам. Максимальна схильність кредитному ризику 

дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових активів. 

Для нівелювання кредитного ризику Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово 

стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої оплати. 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. На 31 грудня 2017р. по  укладенню керівництва 

вірогідність невиконання  контрагентами  своїх  зобов'язань  була  низькою. 

 

7.2 Ризик ліквідності 

Підприємство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує 

терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також 

прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 
 

Інформація щодо не дисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків 

погашення представлена наступним чином: 

 

Рік, що закінчився 31 грудня 

2017 року 

До 1 місяця Від 1 місяця 

до 3 місяців 

Від 3 місяців 

до 1 року 

Від 1 року до 

5 років 

Більше 5 

років 

Всього 

Торговельна та інша 

кредиторська заборгованість 
1 287 655 922   2 864 

Інша поточна заборгованість 232 708 1 216   2 156 

Всього 1 519 1 363 2 138   5 020 

Рік, що закінчився 31 грудня 

2016 року 

До 1 місяця Від 1 місяця 

до 3 місяців 

Від 3 місяців 

до 1 року 

Від 1 року до 

5 років 

Більше 5 

років 

Всього 

Торговельна та інша 

кредиторська заборгованість 

738 
348 2947 3692  7 725 

Всього 738 348 2  947 3 692 - 7 725 

 

7.3 Управління капіталом 

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення таких цілей, як збереження спроможність 

Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для її учасників та 

виплати іншим зацікавленим сторонам; 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щоквартальній основі. При цьому керівництво 

аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство 

здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати 

дивідендів та погашення існуючих позик.  

 

Результати розрахунку вартості чистих активів Товариства наведені нижче:  

            тис. грн. 

 
Активи Зобов’язання 

Чисті активи 

(гр. 1 – гр. 2) 

2017 28 990 5 020 23 970 

2016 32 289 7 725 24 564 

 

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2017 році вартість чистих активів Товариства 

менша за розмір Статутного капіталу.  
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9.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.  

 

Події, що відбулися між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності, не вплинули на 

показники фінансової звітності, підготовленої Товариством станом на 31 грудня 2017 року. 

 

 

На зборах учасників Товариства, 30 квітня 2018 р., будуть визначені порядок розподілу прибутку 2017 

року та покриття накопичених збитків минулих років. 

 

Генеральний директор       А.С. Старинко                                                                                      

 

Головний бухгалтер        М.В. Шульженко                                
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