
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
1. Концептуальна основа фiнансової звiтностi 

 

Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi 

Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена 

на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю основних 

засобiв на дату першого застосування МСФЗ вiдповiдно до МСФЗ 1 "Перше застосування 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби" та оцiнки за 

справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка". 

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi 

бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням 

коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення 

iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. 

Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ було 1 сiчня 2012 

року. 

Використання оцiнок та припущень 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають 

вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, 

розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, грунтуючись 

на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової 

звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо 

чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi та справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. 

Функцiональна валюта 

Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Пiдприємства є українська гривня. 

2. Основнi принципи бухгалтерського облiку 

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв 

Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з 

придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою 

розрахунку. 

Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: 

· фiнансовий актив, доступний для продажу; 

· iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

· дебiторська заборгованiсть; 

· фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство 

оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо 

належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. 

Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у 

вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики. 

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та рахункiв у банках. 

Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської 

заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, 



за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первiсно оцiнюється 

за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного 

визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, iз 

застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся 

збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв 

iз застосуванням рахунку резервiв.  

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки 

окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi 

групової оцiнки. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього 

об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про 

тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для 

групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, 

таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або 

географiчному регiонi. 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Фiнансовi зобов'язання 

Кредити банкiв 

Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень 

мiнус витрати на проведення операцiї. У подальшому суми фiнансових зобов'язань 

вiдображаються за амортизованою вартiстю за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка 

рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визначається у прибутках чи 

збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань  

Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо пiдприємство має юридичне право 

здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати 

актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Основнi засоби 

Пiдприємство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою 

використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних 

i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. 

Первiсно Пiдприємство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянувши доречнiсть 

застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 

застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як 

доцiльну собiвартiсть основних засобiв. Пiдприємство здiйснило оцiнку основних засобiв за 

справедливою вартiстю на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012 р.) та використовує цю 

справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату.  

У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена 

амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої 

амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої 

суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного 

капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного 



активу. 

Подальшi витрати 

Пiдприємство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку 

чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi 

подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу. 

Амортизацiя основних засобiв 

Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом виходячи зi 

строку корисного використання основних засобiв. 

Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю 

активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив 

класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя 

нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного методу, виходячи зi 

строку їх корисного використання. Строк корисного використання нематерiальних активiв, до 

яких вiдносять  будь-яке програмне забезпечення - 2 роки. Нематерiальнi активи,  якi виникають 

у результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi 

цих прав. 

Для нематерiальних активiв, строк корисного використання яких неможливо визначити, 

визнається строк використання як невизначений. Амортизацiя на нематерiальнi активи з 

невизначеним строком використання не нараховується 

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв 

На кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може 

зменшитися. Пiдприємство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного 

вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його 

балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 

облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, 

визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Пiдприємство сторнує, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв 

коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi 

необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

До iнвестицiйної нерухомостi Пiдприємство вiдносить будiвлi, примiщення або частини 

будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi 

послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi 

включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для 

використання у процесi дiяльностi Пiдприємства або для адмiнiстративних цiлей, в 

бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються 

окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється 

за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi 

моделi справедливої вартостi. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi 

iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу 

Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 

вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного 

використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю 



з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на такi активи не 

нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi 

активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнається у звiтi про 

фiнансовi результати. 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Пiдприємство має теперiшню заборгованiсть (юридичну або 

конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Виплати працiвникам 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Пiдприємство визнає очiкувану вартiсть 

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час 

надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. 

Пенсiйнi зобов'язання 

Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати 

працiвникiв до Пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз 

поточних нарахувань заробiтної плати, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були 

наданi працiвниками послуги, що надають їм право на одержання внескiв, та  зароблена 

вiдповiдна заробiтна плата.  

Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Дохiд вiд надання послуг 

вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, 

виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 

Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi 

доходи. 

Витрати за позиками 

Витрати за позиками, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як 

частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Пiдприємство капiталiзує витрати 

на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу. 

Умовнi зобов'язання та активи. 

Пiдприємство не визнає умовнi зобов'язання. Iнформацiя про умовне зобов'язання 

розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є 

вiддаленою. Пiдприємство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив 

розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 

Запаси  

Вiдповiдно до облiкової полiтики, обраної Товариством, запаси визнаються активом,  якщо iснує 

iмовiрнiсть того, що Товариство отримає в майбутньому економiчнi вигоди, пов'язанi з їх 

використанням, та їх вартiсть може бути достовiрно визначена. 

3. Розкриття iнформацiї форми № 1 "Баланс" 

 

Основнi засоби: сума основних засобiв за первiсною вартiстю на кiнець року збільшилась на 292 

тис. грн. i складає 12288 тис. грн. Сума зносу збiльшилась та складає 5560 тис. грн., зношенiсть 

основних засобiв - 45 %.   

Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року складає 6728 тис. грн.  

Вибуття основних засобiв на протязi року здiйснено за первiсною вартiстю в сумi 142 тис. грн. iз 

сумою зносу 88 тис. грн. 

Придбано основних засобiв на загальну суму 446 тис. грн. 

За рiк нарахована амортизацiя в сумi 462 тис. грн. 



Основнi засоби переданi в оперативну оренду складають за первiсною вартiстю 962 тис. грн. та 

зi сумою зносу 435 тис. грн.  

 

Запаси:  оцiнюються по собiвартостi та розподiляються на:  

 

                                                 На 31.12.2012 р.                                   На 31.12.2013 р.   

Виробничi запаси                       1456                                                    1483 

Поточнi бiологiчнi активи                                                        -                                                        - 

Незавершене виробництво             513                                                      846 

Готова продукцiя                            2                                                        12 

Товари                                      856                                                        - 

 

Виробничi запаси складають: 

-сировина i матерiали - 1226 тис. грн.; 

-паливо - 15 тис. грн.; 

-будiвельнi матерiали - 27 тис. грн.; 

-запаснi частини - 211 тис. грн.; 

-МШП - 4 тис. грн. 

 

Дебiторська заборгованiсть: сума дебiторської заборгованостi за товари, послуги за звiтний рiк 

за первiсною вартiстю збільшилась  на 1650 тис. грн., i складає 2750 тис. грн. Резерв сумнiвних 

боргiв нарахований в розмiрi 1 тис. грн. Питома вага дебiторської заборгованостi у загальнiй 

сумi оборотних активiв складає 45 %.  

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: 

-за виданими авансами – 987 тис. грн. 

 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду складає 8 тис. грн.   

 

Зобов'язання: 

 

Склад зобов'язань На початок звiтного перiоду На кiнець звiтного перiоду 

Довгостроковi                           -                                       - 

Поточнi                                        4606                                  5877 

Всього                                                    4606                                  5877 

 

Структура поточних зобов'язань (тис. грн.):    

                           

Поточнi зобов'язання            На початок звiтного перiоду      На кiнець звiтного перiоду 

Короткостроковi кредити банкiв                        -                                         - 

Поточна заборгованiсть за  

довгостроковими зобов'язаннями                        -                                         - 

Векселi виданi                                                -                                         - 

Кредиторська заборгованiсть 

 за товари, роботи, послуги                                 4118                                     5487 

Поточнi зобов'язання  за розрахунками :                  

 з одержаних авансiв -                                     86                                                  1 

 з бюджетом                                                           138                                                54 

 з позабюджетних платежiв                                       -                                                - 

 зi страхування                                                 32                                         47 

 з оплати працi                                                 84                                                98 

 з учасниками                                                             30                                         30 

 із внутрiшнiх розрахункiв                                      -                                           - 



Iншi поточнi зобов'язання                                    118                                              160 

 

Кредиторська заборгованiсть ПАТ "Полтавахолод" станом на 31.12.2012 року збiльшилась в 

порiвняннi з початком року на 1369 тис. грн. Заборгованiсть по розрахунках з бюджетом складає 

0,9 % вiд загальної суми заборгованостi.  

 

Нестачi i втрати вiд псування цiнностей: не виявлено. 

 

Виправлення помилок попереднiх перiодiв: за попереднiй звiтний перiод виправлень не було. 

 

 

4. Розкриття iнформацiї форми № 2 "Звiт про фiнансовi результати" 

 

Доходи:  

 

Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї                                                              49751 тис. грн. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)                          41615 тис. грн. 

Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi (прибуток)                                  787 тис. грн. 

Фiнансовий результат до оподаткування (прибуток)                                          772 тис. грн.  

Чистий прибуток                                                                                                      579 тис. грн.  

 

Витрати: 

 

Найменування показника                                     За звiтний перiод За попереднiй перiод 

Матерiальнi затрати                                                       33020                           15376 

Витрати на оплату працi                                             4677                             2667 

Вiдрахування на соцiальнi заходи                                 1810                             1077 

Амортизацiя                                                                        470                               382 

Iншi операцiйнi витрати                                             8652                             3972 

Разом                                                                               48629                           23474 

 

Адмiнiстративнi витрати складають 1192 тис. грн., витрати на збут - 5012 тис. грн., iншi 

операцiйнi витрати - 4276 тис. грн., фiнансовi витрати - 0 тис. грн., iншi витрати - 15 тис. грн.  

 

Податок на прибуток: на протязi 2013 року сплата податку вiдбувалося в сумi 193 тис. грн. 

 

5. Розкриття iнформацiї форми № 3 "Звiт про рух грошових коштiв" 

 

Залишок коштiв на початок року становило 1 тис. грн.  

Станом на 31.12.2013 р. в складi грошових коштiв знаходяться: 

                                                                                        надходження       видаток 

-    кошти вiд операцiйної дiяльностi                             61565                   61054 

-    кошти вiд iнвестицiйної дiяльностi                                25                       453 

-    кошти вiд фiнансової дiяльностi                                 7239                     7311 

Разом: чистий рух коштiв за звiтний перiод                       11 тис. грн. 

Руху коштiв вiд надзвичайних подiй не було. 

Залишок коштiв на кiнець року становить                         12 тис. грн. 

 

 

6. Розкриття iнформацiї форми № 4 "Звiт про власний капiтал" 

 



Склад власного капiталу на кiнець звiтного перiоду: 

 

Статутний капiтал                           2465 тис. грн. 

Капітал у дооцінках     6980  тис.грн. 

Додатковий капiтал                           2369 тис. грн. 

Резервний капiтал                                 510 тис. грн.  

Непокритий збиток                           5347 тис. грн. 

 

На протязi звiтного перiоду змiни у власному капiталi вiдбулися за рахунок зменшення 

непокритого збитку на суму 2055 тис. грн. Загальна сума власного капiталу на кiнець звiтного 

перiоду склала 6977 тис. грн. 

Статутний капiтал (заявлений та сплачений в повному обсязi) перевiряємого пiдприємства 

складає 2464867,25 грн. i подiляється на 9859469 простих iменних акцiй рiвної номiнальної 

вартостi 0,25 грн.  

Власниками акцiй є: 

-фiзичнi особи - 17605, що складає 74.5316 % статутного капiталу; 

-юридичнi особи - 6, що складає 25,4684 % статутного капiталу; 

Особи (акцiонери), якi володiють бiльше нiж 10 % акцiй:  

-ТОВ "Компанiя "Крок" - 2454984 акцiй, що становить 24,8998 %; 

-Фiзична особа - 2464868 акцiй, що становить 25,0000 %; 

-Фiзична особа - 2286208 акцiй, що становить 23,1879 %. 

Чистi активи Публiчного акцiонерного товариства "Полтавахолод" дорiвнюють 6977 тис. грн., 

що значно вище статутного капiталу, тобто чистi активи вiдповiдають вимогам законодавства 

(ст. 155 ЦКУ). Статутний капiтал становить 2465 тис. грн. 

 

 

Керiвник                                                Янович Людмила Миколаївна 

 

Головний бухгалтер                             Iвченко Сергiй Миколайович 

 


