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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акціонерам та керівництву 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА
ФІРМА «АТЛАНТ»

Національній комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія)

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» (далі -  Товариство) що 
складається із;

^  Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.;
^  3вітУ ПР° фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 р.;
^  Звіт ПР° РЗ^ грошових коштів (за прямим методом) за 2019 р.;
С Звіту про власний капітал за 2019р.;
^  ПРИМ1Т0К Д° фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 

політик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки 
із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ щодо 
складання фінансової звітності.

Основа для думки із застереженням
1. Протягом звітного періоду, який закінчився 31.12.2019 р„ Товариством, всупереч вимогам
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», не нараховано резерв 
відпусток.
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2. У Примітках до річної фінансової звітності за 2019 р. відсутні детальні розкриття щодо 
пов'язаних сторін, що не відповідає вимогам МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані
сторони».

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»), Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 
згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту -  це питання, які на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Крім питань, 
викладених у розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що немає інших 
ключових питань, інформацію щодо яких слід відобразити в нашому звіті.

Інша інформація
Звіт про корпоративне управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається з інформації, яка міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік 
(яка включає у складі Звіту керівництва Звіт про корпоративне управління) відповідно до ст. 
40' Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» №3480-ІУ від 23.02.2006 р., але не є 
фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 
чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить 
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує 
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 
виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Інформація про узгодженість Звіту про управління, який складається відповідно до 
законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень 
у звіті про управління та їх характер
Наша думка про фінансову звітність не розповсюджується на Звіт про управління. У зв’язку з 
нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися зі Звітом про 
управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва неузгодженість між Звітом про 
управління і фінансовою звітністю Товариства та чи цей Звіт про управління виглядає таким, 
шо містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо 
висновку, що існує суттєва невідповідність між Звітом про управління і фінансовою звітністю 
та/або цей Звіт про управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 
це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність
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Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі;

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 
включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що. ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ 
ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог ч. З та ч. 4 ст. 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» № 2258-УІІІ від 21.12.2017 р. (далі -  Закон №2258-УІІІ) до 
Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:
Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність 
продовження діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на 
безперервній основі у разі наявності такої невизначеності:

Ми звертаємо увагу на пункт 2.2 Приміток у фінансовій звітності, який зазначає, що фінансова 
звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності. Аудитори 
не виявили суттєвої невизначеності, пов’язаної з подіями або умовами, яка може поставити під 
значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.

Аудиторські оцінки
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного 
аудитора, ми виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у 
фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають ризик 
недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства.

Наші процедури у відповідь на ідентифікованих та оцінених нами ризики суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності, серед іншого, полягали в наступному:

огляд розкриттів до фінансової звітності та тестування підтверджувальної документації 
для того, щоб оцінити дотримання вимог відповідних законів і нормативних актів;
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- дослідження наявності істотних і/або незвичайних операцій, що відбулися близько перед 
закінченням року та на початку наступного року;

- оцінювання економічного обґрунтування щодо значних операцій, які є незвичайними 
або виходять за межі звичайного перебігу бізнесу;
оцінювання прийнятності застосованих облікових політик та обгрунтованості облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності, зроблених 
управлінським персоналом Товариства;
ознайомлення з протоколами тих, кого наділено найвищими повноваженнями; 
аналіз висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
Товариства припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку на основі отриманих аудиторських доказів. Період оцінки безперервної 
діяльності охоплював період не менше дванадцяти місяців від дати затвердження 
фінансової звітності;

- аналіз інформації про те, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну 
діяльність.

Основним застереженням є застереження щодо ризику шахрайства. Відповідно до вимог МСА 
240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності» 
під час планування аудиту ми розглядали схильність Товариства до шахрайства з урахуванням 
бізнес-середовища, а також засобів і методів контролю, встановлених і підтримуваних 
управлінським персоналом, а також характером угод, активів і зобов’язань, відображених у 
бухгалтерському обліку.

В процесі планування нашого аудиту ми здійснювали запити управлінському персоналу 
Товариства щодо наявності у нього інформації про будь-які знання про фактичні випадки 
шахрайства, які мали місце, підозрюване шахрайство, яке має вплив на Товариство. У відповідь 
на наші запити управлінський персонал надав письмову оцінку ризику шахрайства Товариства, 
згідно якого ризик шахрайства є контрольованим.

Проте, основну відповідальність за запобігання і виявлення випадків шахрайства несуть ті, кого 
наділено найвищими повноваженнями та управлінський персонал Товариства. Шахрайство 
може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 
заходами внутрішнього контролю, які внаслідок властивих для аудиту обмежень можуть бути 
невиявлені. Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» цього Звіту.

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 
пов’язаних із шахрайством
Цілі нашого аудиту щодо шахрайства полягають у ідентифікації та оцінці ризиків суттєвого 
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, отриманні прийнятних аудиторських 
доказів в достатньому обсязі щодо оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства за допомогою виконання належних аудиторських процедур у відповідь ні ці 
ризики, а також в прийнятті необхідних заходів щодо фактичних або підозрюваних випадків 
шахрайства, виявлених в ході аудиту.

В процесі проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 рік, нами не встановлені 
факти щодо порушень пов’язаних із шахрайством. Властиві для аудиту обмеження викладені у 
параграфі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ЮА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, Е-шаіІ: аГ.ті1ааис1іІ@8таі1.сош
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Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом для аудиторського
комітету
Ми підтверджуємо, що Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
АТЛАНТ» за 2019 рік узгоджується із додатковим звітом для Аудиторського комітету, який 

ми надали 04.03.2020 р.

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового 
партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні
аудиту
ТОВ «АФ «Міла-аудит» дотримується обмежень на одночасне надання ПРИВАТНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА 
«АТЛАНТ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік та неаудиторських 
послуг згідно ст. 6 Закону №2258-УІІІ.

Твердження про нашу незалежність по відношенню до Товариства, у тому числі ключового 
партнера з аудиту фінансової звітності, викладено у параграфах «Основа для думки із 
застереженням» та «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» цього Звіту.

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній 
особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління 
або у фінансовій звітності
Окрім послуг з обов’язкового аудиту та послуг, інформація щодо яких не розкрита у Звіті про 
управління та фінансовій звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» за 2019 рік, нами надавалися 
інші послуги Товариству, а саме:

о завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо Звіту про корпоративне управління 
за 2019 рік на виконання вимог статті 40і Закон України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» від 23.02.2006 року № 3480-ІУ (із змінами і доповненнями).

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО- 
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «АТЛАНТ» надавався згідно договору про надання послуг з аудиту 
фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників 
фінансової звітності Товариства за 2019 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора 
про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам Міжнародних стандартів фінансової 
звітності та іншим законодавчим вимогам.

Властиві для аудиту обмеження викладені у параграфі «Відповідальність аудитора за аудит 
фінансової звітності» цього Звіту. Через властиві для аудиту обмеження разом із властивими 
обмеженнями системи внутрішнього контролю існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 
викривлення можна не виявити, навіть якщо аудит належно спланований і виконаний 
відповідно до МСА.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно ч. З та ч. 4 ст. 
14 Закону №2258-УІІІ, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, Е-таі1: аґ.ті1ааиШі@етаі1.сот
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О сновн і відомості про аудиторську фірму
. звне найменування юридичної 

особи відповідно до установчих 
документів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»

Код ЄДРПОУ 23504528

Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 
20.09.1995 р.

Юридична адреса 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.ЗЮ.

Міс незнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.ЮА, корп.2, кв.43.

Юридична особа діє на підставі:

І

і

|

• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 
суб єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської 
Палати України;

Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 
суб єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням 
Аудиторської Палати України;
• Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ 
суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України;
• Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, 
видане рішенням Аудиторської палати України № 349/4 від 
28.09.2017 р., чинне до 31.12.2022 р.;
• Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, виданого Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, реєстраційний номер Свідоцтва: 370, 
серія та номер Свідоцтва: П 000370 від 18.03.2016 р., термін дії 
свідоцтва продовжено до 28.01.2021 р.

Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, Е-таі1: аГ.ті1ааибіІ@§таі1.сот

Найменування органу, який 
призначив суб’єкта аудиторської 
діяльності на проведення 
обов’язкового аудиту

Наглядова рада Товариства

Дата призначення суб’єкта 
аудиторської діяльності

04 лютого 2020 року

Загальна тривалість виконання 
аудиторського завдання без 
перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які 
мали місце, та повторних 
призначень

3 04 квітня 2019 року по 10 березня 2020 року

Дата і номер Договору про 
надання послуг з аудиту 
фінансової звітності

Договору № 03/02/20 від 06 лютого 2020 року.

Дата початку проведення аудиту 06 лютого 2020 року
Дата закінчення проведення
аудиту

10 березня 2020 року

Повне ім’я ключового партнеру із 
завдання з аудиту фінансової 
звітності

-  Вороніна Олена Олександрівна, сертифікат №007574, виданий 
рішенням Аудиторської палати України №355/2 від 22 лютого 2018 
року, номер у Реєстрі АПУ -  102576.

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ЮА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, Е-шаіІ: аГ.тіІааисііІ@етаіІ.сот
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Повне ім’я аудиторів із завдання з -  Яковенко Снежанна Олегівна, сертифікат №005843, виданий 
аудиту фінансової звітності: рішенням Аудиторської палати України №140 від 29 жовтня 2004

року, номер у Реєстрі АПУ -  101244.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатні якого є цей звіт незалежного

аудитора, є _______-З с * -________ О.О. Вороніна
(Сертифікат аудитора №007574 від 22.02.2018р., 
виданий рішенням АПУ №355/2 від122 лютого 2018 р.)

Директор аудиторської фірми 
ТОВ «Аудиторська фірма 
«Міла-аудит»

(Сертифікат аудитора сері, 
виданий рішенням АПУ

Україна, м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда; 
10 березня 2020 р.

Л.М. Гавриловська
995 р„ 
року.)

кв.43

ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит», м. Київ, пр.-т. Г.Сталінграда, буд.ІОА, корп.2, кв.43, тел. (044) 537-76-52, Е-гпаіІ: аГ.ті1ааис1іі@§гпаі1.согп
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік,
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 
ФІРМА" АТЛАНТ"

Україна

Підприємство 

Територія
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство__________
Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель
Середня кількість працівників 1 532___________________________________
Адреса, телефон

заКОАТУУ
’ заКОПФГ
’ заКВЕД

бульвар ДАРНИЦЬКИЙ, буд. 8-А, м. КИШ, 02192 5740526
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), 
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку 'V" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2019 р.

________________________________________ Форма №1 Код за ДКУД| 180100Г

А К Т И В
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 18 3

первісна вартість 1001 75 75
накопичена амортизація 1002 57 72

Незавершені капітальні інвестиції 1005 54 118
Основні засоби 1010 23 667 27 114

первісна вартість 1011 33 997 37 790
знос 1012 10 330 10 676

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 7 515 4 863
Усього за розділом І 1095 31 254 32 098

II. Оборотні активи
Запаси 1100 791 860 915 558
Виробничі запаси 1101 24 780 25 153
Незавершене виробництво 1102 495 110 615 170
Г отова продукція 1103 271 970 275 235
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 11 949 7 553
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 35 157
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 70 424 62 777
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 508 746
Г отівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 508 746
Витрати майбутніх періодів 1170 279 247
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в: 1181 - -
резервах довгострокових зобов’язань

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -



резервах незароблених премій 1183 - -
інш их страхових резервах 1184 - -
Інш і оборотні активи 1190 149 430 164 996
Усього за розділом II 1195 1 024 485 1 152 034

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -

Баланс 1300 1 055 739 1 184 132

Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

Па кінець 
звітного періоду

і 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 500 1 500
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -

Емісійний дохід 1411 - -

Накопичені курсові різниці 1412 - -

Резервний капітал 1415 - -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 91 619 113 659
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) < - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 93 119 115159

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -

Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -

Інші довгострокові зобов’язання 1515 7 448 4 862
Довгострокові забезпечення 1520 - -

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -

Страхові резерви 1530 - -

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом II 1595 7 448 4 862

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 1 667 -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 31 882 45 969
розрахунками з бюджетом 1620 1 965 1 044
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 195 672
розрахунками зі страхування 1625 635 513
розрахунками з оплати праці 1630 2 564 2 130
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - 663
Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -

Інші поточні зобов'язання 1690 916 459 1 013 792
Усього за розділом III 1695 955 172 1 064 111

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, тагрупами вибуття

1700 " "

V. Циста вартість активів недержадрцодоі1̂ вдпзддоіго фонду 1800 - -

Б а д ^ Г * ^ — ___________ ____В О Л О Д И М И Р ___________________ 1900 1 055 739 1 184 132

ВОЛОДИМИРОВ
ич

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

БАРИЛО СЕРГШ ВОЛОДИМИРОВИЧ

юному центральним органом виконавчої влади, щ о реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА за ЄДРПОУ

ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"АТЛАНТ"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за Рік 2019 р.

2020
КОДИ

01 01
19016506

Форма N2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 606 118 504 563
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -

премії підписані, валова сума 2011 - -

премії, передані у  перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у  резерві незароблених 
премій

2014 - -

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів,робіт, послуг) 2050 ( 530 152 ) ( 422 296 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:

прибуток 2090 75 966 82 267
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у  резервах довгострокових 
зобов 'язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1 820 3 762
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121

дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування

2123 - -

Адміністративні витрати 2130 ( 14 769 ) ( 10 690 )
Витрати на збут 2150 ( 29 986 ) ( 43 849 )
Інші операційні витрати 2180 ( 5 836 ) ( 2 693 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 27 195 28 797
збиток 2195 ( - ) ( - )

Доход від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 - -
інші доходам

могі і

2240
2241 - -

ф ін^йсові витрати"*44 2250 і ______ 39______ )_ і _____ 26______!_
Втрати віДунасді ф капіталі і 2255 ( - ) ( - )
ІНІЙ ВИТратЕ 1 / 11 11____________ 2270 ( - ) ( - )
ЧІрііб \'т (ЬгДбтДі) к) від $1л£ф інфляції на монетарні статті 2275

. 3 '



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 27 156 28 771
збиток 2295 ( - ) ( - )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (5 077) (5 182)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
о по датку в ання

2305 - -

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 22 079 23 589
збиток 2355 (_______ -______ ) (______ -______ )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 22 079 23 589

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 283 603 349 489
Витрати на оплату праці 2505 47 705 32 312
Відрахування на соціальні заходи 2510 10 483 7 153
Амортизація 2515 3 975 3 727
Інші операційні витрати 2520 356 778 317 577
Разом 2550 702 544 710 258

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 150000 150000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 150000 150000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 147.19333 157.26000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на 
одну просту акцію ЕЛ 2615 147,19333 157,26000
ДивідамЙіРна о дну гИмхгтд актл&интиьнкиДивіденди на оди} просту ^ Щ , ОПОпимИР-------------------------- 2650 - -

володишров
БАРИЛО

СЕРГІЙ-----------
ВОЛОДИШРОВ
ич

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

БАРИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО- 
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"АТЛАНТ"____________________________________

(найменування)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ
2020

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за Рік 2019 р.

Форма N3 КодзаДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 922 489 910 238
Повернення податків і зборів 3005 - -

у тому числі податку на додану вартість 3006 - -

Цільового фінансування ЗОЮ 47 29
Надходження від отримання субсидій, дотацій зо н - -

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -

Надходження від повернення авансів 3020 4 008 15 467
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -

Надходження від отримання роялті, авторських 
винагород

3045 " -

Надходження від страхових премій 3050 - -

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 402 432
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 745 678 ) ( 800 768 )
Праці 3105 ( 36 275 ) ( 24 486 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 10 625 ) ( 6 868 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 34 497 ) ( 30 395 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 5 600 ) ( 5 575 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117 ( 15 550 ) ( 16 525 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 13 347 ) ( 8 295 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 97 867 ) ( 62 008 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150

С ) ( )

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 478 ) ( 242 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1 526 1 399

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -

Над«^(Же№»«і^Ц^№заних:
В1 ЛІВІШІ, ;-ФЛрО>Г>\і_ 3215
дивідендів \ у 3220 - -

Мад&одження від дсриватвд в 3225 - -

І ЙаД'хйджЬння від погаїйеніїїя позик 3230 - -

1 Над^о лжедтня ві л вибуття до,чірнього підприємства та 
1 і'ні1ІЬА.го&пада '̂ької одиниці 3235 _ -

їді



Інші надходження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 3280

( ) ( )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300
Отримання позик 3305 - -

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 3310
Інші надходження 3340 - -

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 1 288 1 374
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової 
оренди

3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370

С ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 3375

( ) ( )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 288 -1 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 238 25
Залишок коштів на початок року 3405 508 483
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -

Залишок коштів на кінець 1 ________________ 3415 746 508
ВОЛОДИМИРОВ

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

БАРИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО 
БУДІВЕЛЬНА ФІРМА"АТЛАНТ"___________________________________

(найменування)
Звіт про власний капітал 

за Рік 2019 р.

Дата (рік, місяць, число) 

за ЄДРПОУ

КОДИ
2020 01 01

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд
ка

Зареє
строва

ний
(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додат
ковий

капітал

Резер
вний

капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокри

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок 
року 4000 1 500 - - - 91 619 - - 93 119

Коригування:
Зміна облікової 
політики 4005
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - (39) - - (39)

Скоригований зали
шок на початок року 4095 1 500 _ _ - 91 580 - _ 93 080

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 4100 22 079 22 079

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 4110
Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів 4111 - _ _ _ _ _ _ _

Дооцінка (уцінка) 
фінансових інструментів 4112 _ . _ - - - . -

Накопичені курсові 
різниці 4113 - _ _ _ _ _ _ _

Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам 
(дивіденди) 4200
Спрямування прибутку 
до зареєстрованого 
капіталу 4205
Відрахування до 
резервного капіталу 4210 _ _ _ _ _ _ _ _

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до 
законодавства 4215
С у м ^ Ц ^ * т р 0 ^ л ^

спеціальних \  
^цільових) фондів \  і Й о



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сума чистого прибутку 
на матеріальне 
заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - _ _ _ _ _ _ _

Погашення заборго
ваності з капіталу 4245 _ . _ - . - . -

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуп
лених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викупле
них акцій (часток) 4270 _ _ _ _ _ _ _ _

Вилучення частки в 
капіталі 4275 _ _ _ _ _ _ _ _

Зменшення номіналь
ної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) 
неконтрольованої 
частки в дочірньому 
підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 - - - - 22 079 - - 22 079
Залишок на кінець 
року

ЕП

вопсіі
РЕнт  о 
1ИМИР------- - - - 113 659 - - 115 159

БОНДАРЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

БАРИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА 

ФІРМА «АТЛАНТ»

Примітки до фінансової звітності, 
що підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

і



ЗМІСТ

1. Загальна інформація про підприємство
2. Характеристика звітності

2.1 Основа складання фінансової звітності
2.2 Суттєві облікові судження, оцінки та припущення
2.3 Вплив переходу на МСФЗ
2.4 Суттєві положення облікової політики
2.5 Перше застосування МСФЗ

3. Доходи
4. Витрати
5. Податок на прибуток
6. Основні засоби
7. Запаси
8. Дебіторська заборгованість
9. Грошові кошти та їх еквіваленти
10. Капітал
11. Довгострокові зобов'язання
12. Торгова та інша кредиторська заборгованість
13. Забезпечення виплат персоналу
14. Операції з пов’язаними сторонами
15. Операційні ризики, фактичні та умовні зобов'язання
16. Управління капіталом
17. Події після дати балансу

2



1. Загальна інформація про підприємство.

Повне найменування юридичної особи : ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИРОБНИЧА ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "АТЛАНТ"

Скорочене найменування: ПРАТ ВПБФ "АТЛАНТ"
Організаційно-правова форма: приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи: 19016506
Місцезнаходження юридичної особи: 02192, м. Київ, Дарницький Бульвар, будинок

8-А.
Країна реєстрації: Україна
Офіційна сторінка в Інтернеті: ЬііраУ/аіІапі.ЬиіІсІ
Адреса електронної пошти: 5740526@икг,пе1
Основні види діяльності: Будівництво житлових і нежитлових будівель; Діяльність 

у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих 
сферах; Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій; 
Неспеціалізована оптова торгівля.

Коротка історична довідка та опис діяльності:
Будівельну компанію «Атлант» заснували колись провідні конструктори НТК ім. 

Антонова. Звідси назва: так вони хотіли свого часу назвати знаменитий літак «Мрія». їхня 
мрія втілилася в іншій формі, але суть залишилася. Вже понад ЗО років «Атлант» продовжує 
прагнення творити щось велике і важливе, то, що дає людям опору і піднімає їх до висот 
щастя.

«Атлант» побудований на відповідальності. Перед покупцями і співробітниками, 
перед країною і будівельною галуззю. Керівники компанії усвідомлюють, що все в житті 
взаємопов'язано, тому будь-яка справа слід робити так, щоб не було соромно перед самим 
собою. Зразком для наслідування їм служить великий кардіохірург і велика людина Микола 
Амосов.

Авіаційна точність лягла в основу інноваційних будівельних технологій компанії. 
Подібним чином вміє будувати тільки «Атлант». Вимогливість відноситься і до організації 
роботи: підписаний графік будівництва для колективу - це залізний закон, який 
неприпустимо порушити.

Компанія побудувала в цілому 1 млн 260 тис. квадратних метрів житлових і 
промислових об'єктів в 18 містах не тільки в Україні, а й за її межами. «Атлант» є однією з 
небагатьох компаній, у яких є власна виробнича база. Завдяки їй «Атлант» майже не 
залежить від підрядників, здатних вплинути на темпи будівництва об'єктів компанії.

Шанобливе ставлення до клієнтів і власних співробітників дозволило ПрАТ «ВПБФ 
«Атлант» з честю подолати глобальні економічні кризи і успішно реалізувати свою місію по 
теперішній час. Компанія відзначена численними нагородами та подяками за високі 
принципи ведення бізнесу, соціальну відповідальність і доброчинність.

Заява про відповідність.
Ця фінансова звітність ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» була складена згідно з вимогами 

Міжнародного стандарту фінансової звітності «Перше застосування Міжнародних 
стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1) в рамках переходу підприємства до переходу на 
міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ)

Перший повний пакет фінансової звітності згідноз МСФЗ ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» 
підготувало на 31 грудня 2019 року та за рік, що закінчується на цю дату, така фінансова 
звітність була складена згідно з стандартами та тлумаченням стандартів, які були чинними 
на цю дату.

Товариство почало готувати фінансову звітність за МСФЗ відповідно до вимог
З



Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», у якому 
передбачено, що підприємства, які становлять суспільний інтерес повинні складати 
фінансову звітність відповідно до МСФЗ. До 1 січня 2018 року основою підготовки 
фінансової звітності Товариства були «Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 
(П(с)БО) України».

Датою переходу підприємства до складання фінансової звітності за МСФЗ є 01 
січня 2018 року (див п.2.3 в якому наведена інформація з переходу на МСФЗ).

Принципи та процедури бухгалтерського обліку за ПСБО можуть відрізнятись від 
загальноприйнятних принципів та процедур МСФЗ. Тому фінансова звітність, яка була 
підготовлена на підставі бухгалтерських записів згідно з П(С)БО містить коригування 
необхідні для подання фінансового стану підприємства, результатів його діяльності і руху 
грошових коштів відповідно до МСФЗ, які були чинними на дату складання звітності.

За попередній звітний рік, що завершився 31 грудня 2018 р. Підприємство готувало 
фінансову звітність відповідно до національних загальноприйнятих стандартів 
бухгалтерського обліку. Ця фінансова звітність за рік, що завершився 31 грудня 2019 року є 
першою фінансовою звітністю Підприємства, підготовленою у відповідності до МСФЗ. 
Інформацію про вплив переходу підприємства на МСФЗ наведено у Примітці.

Фінансова звітність Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
затверджена до випуску 10 березня 2020 року.

2. Характеристика звітності

2.1. Основа складання фінансової звітності
Ця фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ (ІРК.8) 1 «Перше 

застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» та підготовлена з метою 
подання порівняльної інформації для першого періоду, який закінчиться 31 грудня 2019 
року.

Основа надання фінансової звітності
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової 

звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості на дату 
першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ (ІРК.8) 1 «Перше застосування 
Міжнародних стандартів фінансової звітності» та МСБО (ІА8) 16 «Основні засоби».

Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі бухгалтерських записів 
згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням коригувань, 
проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації 
згідно вимог МСФЗ.

Валюта виміру та представлення
Основуючись на економічній сутності операцій та обставин діяльності, 

підприємство визначило українську гривню як валюту виміру та представлення.
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

2.2. Суттєві облікові судження, оцінки та припущення.
Складання фінансової звітності підприємства згідно з МСФЗ вимагає від 

керівництва здійснення оцінок та припущень, які впливають на подані у фінансовій 
звітності суми доходів, витрат, активів та зобов’язань, а також розкриття інформації 
про умовні зобов’язання на кінець звітного періоду. Однак невизначеність щодо цих 
припущень і оцінок може призвести до результатів, які можуть вимагати суттєвих
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коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно яких робляться 
подібні припущення й оцінки у майбутньому.

Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності.
ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» визнає всі активи та зобов'язання, визнання яких 

вимагають МСФЗ.
Компанія не визнає статті активів або зобов'язань, якщо МСФЗ не дозволяють такого 

визнання.
Компанія перекласифіковує статті, які він визнав згідно з попередніми ЗПБО як один 

вид активу, зобов'язання або компонента капіталу, але які згідно з МСФЗ є іншим видом 
активу, зобов'язання чи компонента капіталу;

Компанія застосовує МСФЗ під час оцінювання всіх визнаних активів та зобов'язань. 
Основними принципами складання фінансової звітності відповідно до Принципів 

підготовки фінансової звітності до МСБО 1 є:
• принцип нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 

здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються у 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

• безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що 
підприємство є таким, що безперервно діє і залишається таким, що діє в осяжному 
майбутньому).

Фінансова звітність ПрАТ складається відповідно до основних якісних характеристик, 
певних Принципів підготовки фінансової звітності до МСБО 1:

• зрозумілість;
• доцільність (істотність);
• достовірність (правдива вистава, переважання суті над формою, нейтральність, 

обачність, повнота);
• порівнянність.

При виборі і вживанні облікових політик ПрАТ керується відповідними стандартами 
і інтерпретаціями із врахуванням роз'яснень по їх вживанню, випущених Радою з МСФЗ. У 
разі відсутності конкретних стандартів і інтерпретацій, керівництво ПрАТ самостійно 
розробляє облікову політику і забезпечує її вживання так, щоб інформація, що 
представляється у фінансовій звітності, відповідала концепції, принципам, якісним 
характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Облікова політика послідовно застосовується до аналогічних статей, за виключенням 
випадків, коли Стандарт або інтерпретація потребує/дозволяє проводити аналогічних статей. 

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком наступних випадків:
• зміна облікової політики потрібна стандартом МСФЗ або інтерпретацією;
• зміна облікової політики приведе до того, що у фінансовій звітності буде 

представлена надійніша і доречніша інформація.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 

що фіксують факти здійснення господарських операцій.
Монетарні зобов’язання по угодам, що виражені в іноземній валюті перераховані за 

курсом НБУ станом на дату звітності.
Станом на дату звітності Компанія не має активів та/або зобов'язань, які б 

оцінювались за спреведливою вартісттю у розумінні МСФЗ 13.

Оцінки та припущення
Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних 

джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення підприємства ґрунтувалися
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на параметрах, доступних у процесі складання фінансової звітності. Однак поточні 
обставини та припущення щодо перспектив можуть змінитися під впливом ринкових змін 
або обставин, які не піддаються контролю підприємства. Такі зміни відображаються у 
припущеннях по мірі їхнього виникнення.

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 а також, що Товариство є організацією, здатною продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. На думку 
керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності 
капіталу та зобов’язання учасників надавати підтримку Товариству. 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.

Нижче подані основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних 
джерел невизначеності оцінок на звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань 
протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення підприємства ґрунтувалися 
на параметрах, доступних у процесі складання фінансової звітності. Однак поточні 
обставини та припущення щодо перспектив можуть змінитися під впливом ринкових змін 
або обставин, які не піддаються контролю підприємства. Такі зміни відображаються у 
припущеннях по мірі їхнього виникнення.

Зменшення корисності основних засобів
Керівництво Товариства регулярно виконує процедури для визначення наявності 

ознак зменшення корисності та перевірки на предмет можливості відшкодування 
балансової вартості основних засобів, які вважаються єдиним підрозділом, що генерує 
грошові потоки. Визначення зменшення корисності основних засобів передбачає 
застосування оцінок, які включають, зокрема, встановлення причини, часу та суми 
зменшення корисності. Зменшення корисності ґрунтується на великій кількості факторів, 
як-то: зміна поточного конкурентного середовища, збільшення вартості капіталу, зміни у 
майбутній доступності фінансування, припинення певного виду діяльності, поточна 
вартість відшкодування та інші зміни в обставинах, які свідчать про зменшення корисності. 
Методи, що використовуються для визначення вартості використання, включають методи 
дисконтування грошових потоків, застосування яких вимагає від Підприємства здійснити 
оцінку майбутніх грошових потоків від групи активів, що генерують грошові потоки, а 
також обрати прийнятну ставку дисконтування для визначення теперішньої вартості таких 
грошових потоків. Такі оцінки, включаючи застосовувані методи, можуть мати суттєвий 
вплив на відшкодовувану вартість та, зрештою, на суму зменшення корисності основних 
засобів.

Керівництво підприємства не виявило жодних ознак зменшення корисності 
балансової вартості основних засобів.

Строки корисного використання основних засобів
Товариство оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів 

щонайменше на кінець кожного фінансового року. Якщо очікування відрізняються від 
попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСБО 
(ІА8) 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Такі оцінки можуть 
мати суттєвий вплив на балансову вартість основних засобів та суму амортизації, визнану у 
звіті про прибутки та збитки. За рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., жодних змін у
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строках корисного використання основних засобів не відбулося.
Зменшення корисності торгової та іншої дебіторської заборгованості
Товариство оцінює ймовірність погашення торгової та іншої дебіторської 

заборгованості на підставі аналізу конкретної й загальної заборгованості. При цьому в 
розрахунок беруться такі фактори, як результати аналізу торгової та іншої дебіторської 
заборгованості за строками погашення, а також фінансовий стан і дані про погашення 
заборгованості цими клієнтами в минулому. Якщо фактична сума погашення буде меншою 
за суму, визначену керівництвом, підприємство повинно буде відобразити додаткові 
витрати за безнадійною заборгованістю.

Податки
Українське законодавство й нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування 

та інші аспекти діяльності підприємств продовжують змінюватися. Положення законів і 
нормативних документів зазвичай є нечіткими й тлумачаться по-різному місцевими, 
регіональними й державними органами, а також іншими урядовими установами. Випадки 
розбіжностей у тлумаченні законодавства є непоодинокими. Керівництво вважає, що 
тлумачення ним положень законодавства, які регулюють діяльність підприємства, є 
правильним, і що підприємство дотрималось усіх нормативних положень, а всі 
передбачені законодавством податки були сплачені або нараховані.

2.3 Вплив переходу на МСФЗ
ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» обрало датою переходу на МСФЗ -  01.01.2018 року, (наказ 

«Про облікову політику» від 27.12.2017р.), що відповідає викладеному в листі 
Міністерства фінансів України від 07.12.2018 р. № 35210-06-5/32299.

МСФЗ (ІРК.8) 1 вимагає від підприємств, що вперше застосовують МСФЗ, скласти 
вхідний звіт про фінансовий стан згідно з МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Цей звіт про 
фінансовий стан є відправною точкою для ведення бухгалтерського обліку відповідно до 
МСФЗ. Згідно з МСФЗ (ГРК.8) 1, підприємство застосовує уніфіковані бухгалтерські 
принципи у вхідному звіті про фінансовий стан згідно з МСФЗ на дату переходу та 
впродовж усіх періодів, поданих у її першій повній фінансовій звітності, складеній згідно 
з МСФЗ. Ці принципи облікової політики повинні відповідати кожному МСФЗ, що діє на 
звітну дату (тобто, на 31 грудня 2019 року), для складання першої повної фінансової 
звітності, складеної згідно з МСФЗ. Отже, показники в цій попередній фінансовій 
звітності згідно з МСФЗ можуть вимагати коригувань під час складання першої повної 
фінансової звітності згідно з МСФЗ за рік, що закінчується 31 грудня 2019 року.

До дати переходу на МСФЗ підприємство вело нормативний бухгалтерський облік та 
складало нормативну фінансову звітність у гривнях тільки відповідно до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО). Ця попередня фінансова звітність 
відрізняється від нормативної звітності, складеної для цілей звітності в Україні, тим, 
що вона містить певні коригування, не відображені в бухгалтерських книгах 
підприємства, які необхідні для відповідного подання фінансового стану, результатів 
діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Коригування, що є результатом 
переходу на МСФЗ, були відображені як коригування вхідного залишку 
нерозподіленого прибутку на 1 січня 2018 року.

Внаслідок переходу на МСФЗ змінився фінансовий стан підприємства. 
Коригування звітності на 01 січня 2018 року (дата переходу на МСФЗ) представлено 
наступним чином:

(тис. гри.)
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Статті Пояснення За даними 
П(С)БО на
01.01.2018р.

Коригуван
ня

За даними 
МСФЗ на 
01.01.2018 

Р-

1 2 3 4 5
Основні засоби 
(первісна вартість, 
знос)
Примітка 1 та 2

Деякі основні засоби, наведені у рядку 1011 
балансу не відповідають критеріям визнання 
основних засобів за МСФО. У основних засобів 
на суму 6659,9 тис. грн строк корисного 
використання закінчився і амортизація 
становить 100%.
Активи на суму 1507,2 тис. грн, які 
класифікуються по ПСБО як малоцінні 
необоротні активи (рахунок 11) не підлягають 
визнанню як основні засоби.
Основні засоби на суму 6659,9 тис. грн вказані 
нижче у таблиці «Первинна вартість 
відкоригованих основних засобів станом на
01.01.2018 р.»
Стаття балансу «Знос» рядок 1012 відповідно 
зменшена на 8167,1 тис. грн.

40152,0 8167,1 31984,9

Інші необоротні 
активи. Примітка
3

У складі статті «Інші необоротні активи» по 
МСФЗ 16 відображене право користування 
базовим орендним активом протягом терміну 
оренди за ефективною ставкою відсотка. 
Розрахунок див. у файлах ОРЕНДА МСФЗ 16 
(розрахунок) АВТОТРАНСПОРТ 1-плата 
010120І8.х1§х, ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 01012018.х1§х, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) КАГАН 
01012018.хІ8х Вартість активу становить 5759,2 
гне.грн.

0 5759,2 5759,2

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги. 
Примітка 4

Стаття 1125 балансу «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги» за ПСБО сформована не вірно. 
Показник повинен відображати заборгованість 
за розрахунками з покупцями, у розрізі 
договорів по системі обліку 1С по рахунку 36, 
га за даними обліку становить 5466,1 тис. грн. 
Коригування статті проведено на 1399.1 тис. 
грн

4067,0 1399,1 5466,1

Дебіторська 
заборгованість за 
виданими 
авансами. 
Примітка 5

Рядок 1130 балансу по ПСБО не відображений. 
Заявлені до відшкодування кошти від 
державних цільових фондів фактично 
становлять 9,6 тис. грн, та повинні 
відображатись статті «Дебіторська 
заборгованість за виданими авансами»

0 9,6 9,6

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 
Примітка 6

Стаття «Інша поточна дебіторська 
заборгованість», рядок 1155 балансу, зайво 
враховувала суму 86,2 з рахунків обліку 3771 
«Розрахунки з іншими дебіторами в 
національній валюті» та 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками». Проведені 
коригування статті на 86,2 тис. грн.
По обліку рахунок 3771 становить 1280647,62 
грн, рахунок 631=41182182,76 грн.

42549,0 86,2 42462,8
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Гроші та їх 
еквіваленти. 
Примітка 7

При формуванні статті «Гроші та їх 
еквіваленти» (рядок 1165) за даними ПСБО, 
показник помилково сформований з від’ємним 
значенням. Коригування проведено на суму 
1374,7 тис. три. -  до фактичного залишку 
коштів у розмірі 483,2 тис. три.

(891,4) 1374,7 483,2

Інші оборотні 
активи. Примітка 8

В «Інших оборотних активах» при формуванні 
статті 1190 балансу не враховані 84211,1 тис. 
грн по відображенню рахунку 643 «Податкові 
зобов’язання з ПДВ», рахунку 6442 
«Неодержані податкові накладні», та рахунку 
331. На 01.01.2018 сальдо рахунку 643 
становить 180946290,65 грн, на рахунку 6442 - 
7622597,51 грн., на рахунку 331 -  19,00 грн.

104371,0 84211,1 188582.1

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток). Примітка 
9

Показники нерозподіленого прибутку по статті 
1420 балансу відкориговані на загальну суму 
705,2 тис. грн. Сума включає:
1) 4,5 тис. грн -  на вартість інших фінансових 
інвестицій, що обліковувались по стр. 1035,та є 
витратами попередніх років.
2) 700,7 тис.грн -  на вартість витрат у зв’язку з 
відображенням операцій оренди по МСФЗ 16 
по ефективній ставці відсотка. Розрахунок див. 
у файлах ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 1-плата 01012018.хізх, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 0Ю12018.х1§х, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) КАГАН 
01012018.хІ8х

67967,7 (705,2) 67262,5

Інші довгострокові 
зобовязання. 
Примітка 10

По рядку 1515 балансу відображена вартість 
«Інших довгострокових зобов’язань» - 
заборгованість по операціям оренди згідно 
МСФЗ 16. Розрахунок див. у файлах ОРЕНДА 
МСФЗ 16 (розрахунок) АВТОТРАНСПОРТ 1- 
плата 01012018.хІ8х, ОРЕНДА МСФЗ 16 
(розрахунок) АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 
010120І8.ХІ8Х, ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
КАГАН 01012018.ХІ8Х

0 6459,9 6459,9

Короткострокові 
кредити банків. 
Примітка 11

При формуванні статті «Короткострокові 
кредити банків» (рядок 1600), за даними ПСБО 
не відображена сума отриманого овердрафту на 
суму 1374,7 тис. грн. Сума повинна 
відобразитись у фінансовій звітності по рядку 
1600.

0 1374,7 1374,7

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги. Примітка 
12

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги» містила не вірні 
дані на 60,1 тис. грн. по відображенню рахунків 
з постачальниками 631 бухгалтерського обліку.

31560,0 60,1 31499,9

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками зі 
страхування. 
Примітка 13

Рядок 1625 балансу мав завищені показники 
при складанні балансу. На рахунку 651 обліку 
заборгованість складає 344,2 тис. грн. 
Коригування проведено на 4.8 тис. грн

349,0 4,8 344,2
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Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
оплати праці. 
Примітка 14

По розрахункам з оплати праці рядок 1630 
містить викривлені показники. На суму 93,0 
тис. три зменшена заборгованість по рахунку 66 
«Розрахунки по оплаті праці» бухгалтерського 
обліку.

1365,0 93,0 1458,0

Інші поточні 
зобов’язання 
Примітка 15

Рядок 1690, стаття «Інші поточні зобов’язання» 
сформована по ПСБО у розмірі 661736,3 тис. 
грн. з помилками. Ця сума не враховувала на 
суму 85505,4 тис грн:
1) Кредиторську заборгованість, рахунок 36 
обліку 1399,1 тис.грн,
2) Суму 84211,1 тис. грн по відображенню 
рахунка 643 «Податкові зобов’язання з ПДВ» та 
рахунку 6442 «Неотримані податкові накладні»
3) Поточну кредиторську заборгованість за 
розрахунками зі страхування рахунок 651 
обліку на суму 4,8 тис грн.
4) Поточну кредиторську заборгованість за 
товари, роботи, послуги» - 60,1 тис. грн. по 
відображенню рахунків з постачальниками 631 
та 632 бухгалтерського обліку.
5) Вірне відображення статей по розрахункам з 
оплати праці На суму ( 93,0) тис. грн.
6) Заборгованість за виплатами за рахунок 
державних цільових фондів - 9,6 тис. грн.
7) на від’ємну суму (86,2) тис. грн -  зменшення 
боргу по рахунку розрахунки з іншими 
дебіторами в національній валюті та 
Розрахунки з вітчизняними постачальниками, 
що відповідає статтям 3771 та 631

661736,3 85505,4 747241,7

Інші фінансові 
інвестиції. 
Примітка 16

У складі «Інших фінансових інвестицій» 
обліковується сума 4,5 тис. грн, яка не 
відповідає критеріям інвестицій, та не підлягає 
відображенню у складі цієї статті балансу. 
Даний актив є витратами попередніх років

4,5 4,5 0

Фінансові витрати 
Звіту про 
фінансові 
результати за 2017 
рік.
Примітки 17

Фінанові витрати по рядку 2250 Звіту про 
фінансові результати відкориговані на 1302,4 
тис. грн. у зв’язку з перерахунком витрат по 
оренді відповідно до МСФЗ 16. Розрахунки див. 
у файлах ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 1-плата 01012018.хікх, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 0Ю12018.х1§х, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) КАГАН 
01012018.хІ8х. Адміністративні витрати рядок 
2130 зменшені, а фінансові збільшені рядок 
2250 на 601,7 тис. грн у зв’язку з тим, що по 
ПСБО всі орендні платежі відносились до 
адміністративних витрат

40,3 1302,4 1342,7
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Наведені зміни відображені в трансформаційному балансі та звіту про фінансові результати 
станом на 01.01.2018 р.

грн.

АКТИВ Код
рядка

На кінець 
звітного 
періоду 

(01.01.18) 
ПСБО

Коригування

На кінець 
звітного 
періоду 

(01.01.18) 
МСФО

Примітка

1 2 4 4 5 6
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 31 660,60 31 660,60

первісна вартість 1001 74 544,00 74 544,00

накопичена амортизація 1002 42 883,40 42 883,40

Незавершені капітальні інвестиції 1005 54 017,33 54 017,33

Основні засоби 1010 20 661 935,94 20 661 935,94

первісна вартість 1011 40 152 012,91 8 167 099,13 31 984 913,78 1

знос 1012 19 490 076,97 8 167 099,13 11 322 977,84 2

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 4 500,00 4 500,00 16

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Інші необоротні активи 1090 5 759 228,57 5 759 228,57 3
Усього за розділом І 1095 20 752 113,87 5 754 728,57 26 506 842,44
II. Оборотні активи

Запаси 1100 595 602 431,43 595 602 431,43

Виробичі запаси 1101 25 104 285,48 25 104 285,48

Незавершене виробництво 1102 359 549 517,07 359 549 517,07

Готова продукція ПОЗ 210 948 628,88 210 948 628,88

Поточні біологічні активи 1110

Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4 067 000,00 1 399 115,68 5 466 115,68 4
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 9681,98 9 681,98 5

з бюджетом 1135

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 42 549 000,00 86169,62 42 462 830,38 6

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 - 891 474,83 1 374 921,97 483 174,17 7

Витрати майбутніх періодів 1170 247 750,53 247 750,53

Інші оборотні активи 1190 104 371 000,00 84211028,00 188 582 028,50 8
Усього за розділом II 1195 745 945 707,13 86 908 305,54 832 854 012,67
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
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-

Баланс 1300 766 697 821,00 92 663 034,11
859 360 

855,11

ПАСИВ Код
рядка

Па кінець 
звітного 
періоду 

(01.01.18) 
ПСБО

Коригування

На кінець 
звітного 
періоду 

(01.01.18) 
МСФО

І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 500 000,00 1 500 000,00

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410

Резервний капітал 1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 67 967 739,21 705198,13 67 262 541,08 9

Нео плачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430
Усього за розділом І 1495 69 467 739,21 705198,13 68 762 541,08
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515 6 459 926,70 6 459 926,70 10

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

Усього за розділом II 1595 6 459 926,70 6 459 926,70
III. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 1374649,00 1 374 649,00 11
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610

векселі видані 1605

товари, роботи, послуги 1615 31 560 000,00 60030,67 31 499 969,13 12

розрахунками з бюджетом 1620 2 219 803,76 2 219 803,76

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625 349 000,00 4804,33 344 195,67 13

розрахунками з оплати праці 1630 1 365 000,00 120007,25 1 458 007,25 14

розрахунками з учасниками 1640

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690 661 736 278,03 85 505 484,49 747 241 762,52 15
Усього за розділом III 1695 697 230 081,79 86 908 305,54 784 138 387,33
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
Баланс 1900 766 697 821,00 92 663 034,11 859 360 855,11

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Код
рядка

За звітний
СТАТТЯ період 

МСФО 
на 01.01.2018

Коригування Примітка

12



1 2 4 5 6

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 405 141 695
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (314 769 420)

Валовий:
прибуток 2090 90 372 274
збиток 2095 0

Інші операційні доходи 2120 620 307
Адміністративні витрати 2130 (10 686 108) 601697.09 17
Витрати на збут 2150 (45 298 316)
Інші операційні витрати 2180 (2 557 660) 4500 16

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2190 32 450 497
збиток 2195 0

Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 0
Інші доходи 2240 0
Фінансові витрати 2250 (1 342 741) 1302395.22 17
Втрати від участі в капіталі 2255
Інші витрати 2270 (12 955)

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 31 094 801
збиток 2295 0

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (5 725 430)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350 25 369 371

збиток 2355 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

СТАТТЯ Код
рядка

За звітний 
період 
МСФО 

на 01.01.2018
Коригування Примітка

1 2 4 5 6

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25 369 371 24 648 000

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

СТАТТЯ Код
рядка

За звітний 
період 
МСФО 

на 01.01.2018

Коригування Примітка

1 2 4 5 6

Матеріальні затрати 2500 237 794
Витрати на оплату праці 2505 20 756
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 591
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Амортизація 2515 3 297
Інші операційні витрати 2520 201 142

Разом 2550 467 580

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

СТАТТЯ Код
рядка

За звітний 
період 
МСФО 

на 01.01.2018
Коригування Примітка

1 2 4 5 6

Середньорічна кількість простих акцій 2600 150 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 150 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 169.13
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 169.13
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0

Внаслідок переходу на МСФЗ змінився фінансовий стан підприємства. 
Коригування звітності на 31 грудня 2018 року (дата переходу на МСФЗ) представлено 
наступним чином:

(тис. гри.)

Статті Пояснення За даними 
П(С)БО на 
31.12.2018р.

Коригуван
ня

За даними 
МСФЗ на 
31.12.2019 

Р-

1 2 3 4 5
Основні засоби 
(первісна вартість, 
знос)
Примітка 1 та 2

Деякі основні засоби, наведені у рядку 1011 
балансу не відповідають критеріям визнання 
основних засобів за МСФО. У основних засобів 
на суму 8383,5 тис. грн строк корисного 
використання закінчився і амортизація 
становить 100%.
Активи на суму 1866,0 тис. грн, які 
класифікуються по ПСБО як малоцінні 
необоротні активи (рахунок 11) не підлягають 
визнанню як основні засоби.
Основні засоби на суму 8383,5 тис. грн вказані 
нижче у таблиці «Первинна вартість 
відкоригованих основних засобів станом на 
01.01.2019 р .»

Стаття балансу «Знос», рядок 1012 відповідно 
зменшена на 10249,5 тис. грн.

44246,5 10249,5 33997,0

Інші необоротні 
активи. Примітка
3

У складі статті «Інші необоротні активи» по 
МСФЗ 16 відображене право користування 
базовим орендним активом протягом терміну 
оренди за ефективною ставкою відсотка. 
Розрахунок див. у файлі ОРЕНДА МСФЗ 16 
(розрахунок) КАГАН НОВЬШ-до-2021 на 
01.01.19.Х І8Х

0 7514,8 7514,8
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Г отова продукція 
Примітка 4

Стаття «Готова продукція» містить не вірні 
показники на суму 707,1 тис. гри. По рахунку 
26 обліку становить 271696,9 тис. гри.

272404,0 707,1 271696,9

Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги. 
Примітка 5

Рядок 1125, стаття балансу «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги» за ПСБО сформована не вірно. 
Показник повинен відображати заборгованість 
за розрахунками з покупцями, у розрізі 
договорів по системі обліку 1С по рахунку 36, 
та за даними обліку становить 11948.6 тис. гри

13007,0 1058,4 11948,6

Дебіторська 
заборгованість за 
виданими 
авансами. 
Примітка 6

Рядок 1130 балансу по ПСБО не відображена. 
Заявлені до відшкодування кошти від 
державних цільових фондів фактично 
становлять 35,4 тис. грн, та повинні 
відображатись статті «Дебіторська 
заборгованість за виданими авансами»

0 35,4 35,4

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом. 
Примітка 7

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом (рядок 1135) містить викривлені 
показники. Фактично її не існує.

2367 2367 0

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 
Примітка 8

Стаття «Інша поточна дебіторська 
заборгованість», рядок 1155 балансу, зайво 
враховувала суму 36911,7 з рахунків обліку 
3771 «Розрахунки з іншими дебіторами в 
національній валюті» та 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками». Проведені 
коригування статті до показника обліку -  
70424,3 тис. грн.
Сума по рахунку 3771 становить 3239996,71 
грн, по рахунку 631 становить 67184323,11 грн.

107366,0 36911,7 70424,3

Інші оборотні 
активи. Примітка 9

В «Інших оборотних активах» при формуванні 
статті (рядок 1190 балансу) не враховані 2116 
тис. грн Сума 149430,0 тис. грн відображена по 
наступних рахунках
- Рахунок 331 «Грошові документи в 
національній валюті» -  на суму 19,00 грн
- Рахунку 6412 «ПДВ» на суму 2308406,21 грн.
- Рахунку 643 «Податкові зобовязання» на суму 
143564278,86 грн
- Рахунку 6442 «Неодержані податкові 
накладні» на суму 3557343,36 грн

147314,0 2116,0 149430,0

Нерозподілений 
прибуток 
(непокритий 
збиток). Примітка 
10

Показники нерозподіленого прибутку по статті 
1420 балансу відкориговані на загальну суму 
62,4 тис. грн. Сума включає:
1) від’ємне значення (4,5 тис. грн) -  на вартість 
інших фінансових інвестицій, що 
обліковувались по рядку 1035, та є витратами 
попередніх років.
2) 66,9 тис. грн -  на вартість витрат у зв’язку з 
відображенням операцій оренди по МСФЗ 16 
по ефективній ставці відсотка. Розрахунок див. 
у файлі ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
КАГАН НОВЬШ-до-2021 на 01.01.19.х1§х

91557 62,4 91619,4
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Інші довгострокові 
зобовязання. 
Примітка ї  ї

По рядку 1515 балансу відображена вартість 
«Інших довгострокових зобов’язань» - 
заборгованість по операціям оренди згідно 
МСФЗ 16. Розрахунок див. у файлі ОРЕНДА 
МСФЗ 16 (розрахунок) КАГАН НОВЬШ-до- 
2021 на 01.01.19.ХІ8Х

0 7447,8 7447,8

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги. Примітка 
12

Стаття «Поточна кредиторська заборгованість 
за товари, роботи, послуги» містила не вірні 
дані на 36845 тис. грн. по відображенню 
рахунків з постачальниками 631 
бухгалтерського обліку.

68727,0 36845,0 31882,0

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
бюджетом. 
Примітка 13

Сума 2023,0 тис. грн по статті «Поточна 
кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом» містить не вірні показники на 58,5 
тис. грн, та відкоригована.

2023,0 58,5 1964,5

Поточна 
кредиторська 
заборгованість за 
розрахунками зі 
страхування. 
Примітка 14

Рядок 1625 балансу мав завищені показники 
при складанні балансу. На рахунку 651 обліку 
заборгованість складає 634,9 тис. грн. 
Коригування проведено на 39,1 тис. грн

674,0 39,1 634,9

Інші поточні 
зобов’язання 
Примітка 15

Стаття «Інші поточні зобов’язання» 
сформована по ПСБО у розмірі 918165,9 тис. 
грн. з помилками. Ця сума не враховувала на 
суму коригування 1707,2 тис грн:
1) Значення статті «Поточна кредиторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги» на 
36845 тис. грн. по відображенню рахунків з 
постачальниками 631 та 632 бухгалтерського 
обліку.
2) Від’ємне значення статті «Інша поточна 
дебіторська заборгованість» 1155 балансу на 
суму (36911,7) тис. грн. з рахунків обліку 3771 
«Розрахунки з іншими дебіторами в 
національній валюті» та 631 «Розрахунки з 
вітчизняними постачальниками».
3) Поточну кредиторську заборгованість за 
розрахунками з бюджетом на (58,5) тис. грн, та 
відкоригована.
4) Поточну кредиторську заборгованість за 
розрахунками зі страхуванням на (39,1) тис. 
грн, та відкоригована.
5) Інші оборотні активи на суму 2116,0 тис. грн

918165,9 1707,2 916458,7

Інші фінансові 
інвестиції. 
Примітка 16

У складі «Інших фінансових інвестицій» 
обліковується сума 4,5 тис. грн, яка не 
відповідає критеріям інвестицій, та не підлягає 
відображенню у складі цієї статті балансу. 
Даний актив є витратами попередніх років

4,5 4,5 0
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Фінансові витрати 
Звіту про 
фінансові 
результати за 2017 
рік.
Примітки 17,18

Адміністративні витрати по рядку 2130 звіту 
про фінансові результати, відкориговані на 
1537,7 тис. грн. у зв’язку з перерахунком витрат 
по оренді за ефективною ставкою відсотка 
відповідно МСФЗ 16. Розрахунок див. у файлах 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 1-плата 01012018.хізх, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 0Ю12018.х1§х, 
ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) КАГАН 
01012018.хІ8х

10690,1 (1537,7) 9152,4

Фінансові витрати 
Звіту про 
фінансові 
результати за 2017 
рік.
Примітка 19

Фінансові витрати по рядку 2250, Звіту про 
фінансові результати збільшені на 770,1 тис. 
грн. за рахунок адміністративних витрат у 
зв’язку з перерахунком витрат по оренді за 
ефективною ставкою відсотка відповідно 
МСФЗ 16. Розрахунок див. у файлах ОРЕНДА 
МСФЗ 16 (розрахунок) АВТОТРАНСПОРТ 1- 
плата 01012018.ХІ8Х, ОРЕНДА МСФЗ 16 
(розрахунок) АВТОТРАНСПОРТ 2-плата 
010120І8.ХІ8Х, ОРЕНДА МСФЗ 16 (розрахунок) 
КАГАН 01012018.ХІ8Х

25,7 770,1 795,8

Наведені зміни відображені в трансформаційному балансі та звіту про фінансові результати 
станом на 31.12.2018 р.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

АКТИВ Код
рядка

На кінець 
звітного 
періоду 

(31.12.18) 
ПСБО

Коригування

На кінець 
звітного 
періоду 

(31.12.19) 
МСФО

Примітка

1 2 4 4 5 6
І. Н е о б о р о т н і  а к т и в и

Нематеріальні активи 1000 17 306,20 17 306,20

первісна вартість 1001 74 544,00 74 544,00

накопичена амортизація 1002 57 237,80 57 237,80

Незавершені капітальні інвестиції 1005 54 017,33 54 017,33

Основні засоби 1010 23 666 588,94 23 666 588,94

первісна вартість 1011 44 246 518,80 10 249 569,20 33 996 949,60 1

знос 1012 20 579 929,86 10 249 569,20 10 330 360,66 2

Інвестиційна нерухомість 1015

Довгострокові біологічні активи 1020
Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 4 500,00 -4500
16

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

інші необоротні активи 1090 7514771,99 7 514 771,99
3
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У с ь о г о  за  р о з д іл о м  1 1 0 9 5 2 3  7 4 2  4 1 2 ,4 7 7 5 1 0  2 7 1 ,9 9 3 1  2 5 2  6 8 4 ,4 6

II. О б о р о т н і  а к т и в и

Запаси 1100 791860 291,74 791860 291,74

Виробичі запаси 1101 24 780 047,01 24 780 047,01

Незавершене виробництво 1102 495 110 301,24 495 110 301,24

Готова продукція 1103 272404000 434056,51 271969 943,49 4

Поточні біологічні активи 1110

Векселі одержані 1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 13 007 000,00 1058 366,81 11 948 633,19 5

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130 35 435,45 35 435,45
6

з бюджетом 1135 2 367 000,00 2 367 000,00 7

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 107 366 000,00 36 941 680,18 70 424 319,82 8

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 508 170,59 508 170,59

Витрати майбутніх періодів 1170 279 348,96 279 348,96

Інші оборотні активи 1190 147 314 000,00 2116047,43 149 430 047,43 9

У с ь о г о  за  р о з д іл о м  II 1 1 9 5 1 0 6 3  1 3 5  8 6 7 ,8 0 1 0 2 4  4 8 6  2 4 7 ,1 8

III. Н е о б о р о т н і а к т и в и , у т р и м у в а н і  д л я  п р о д а ж у , т а  г р у п и  в и б у т т я 1 2 0 0

Б а л а н с 1 3 0 0 1  0 8 6  8 7 8  2 8 0 ,2 7 31139348.63 1 0 5 5  7 3 8  9 3 1 ,6 4

П А С И В К о д
р я д к а

Н а  к ін е ц ь  

з в іт н о г о  

п е р іо д у  

(0 1 .0 1 .1 9 )  

П С Б О

В п л и в
п е р е х о д у  н а  

М С Ф З

Н а  к ін е ц ь  

з в іт н о г о  п е р іо д у  

(0 1 .0 1 .1 9 )  М С Ф О

1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 500 000,00 1 500 000,00

Капітал у  дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410

Резервний капітал 1415

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 91557 000,00 62446,79 91 619 446,79 10

Неоплачений капітал 1425

Вилучений капітал 1430

У с ь о г о  за  р о з д іл о м  1 1 4 9 5 9 3  0 5 7  0 0 0 ,0 0 6 2 4 4 6 ,7 9 9 3  1 1 9  4 4 6 ,7 9

II. Д о в г о с т р о к о в і  з о б о в 'я з а н н я  і з а б е з п е ч е н н я

Відстрочені податкові зобов'язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов'язання 1515 7447825,19 744 825,19
11

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525

У с ь о г о  за  р о з д іл о м  II 1 5 9 5 7447825,19 7 4 4 7 8 2 5 ,1 9

III. П о т о ч н і з о б о в 'я з а н н я  і з а б е з п е ч е н н я

Короткострокові кредити банків 1600 1 667 411,81 1 667 411,81
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610

векселі видані 1605

товари, роботи, послуги 1615 68 727 000,00 36 844 980,11 31 882 017,89 12
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розрахунками з бюджетом 1620 2 023 000,00 58 452,52 1 964 547,48 13

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625 674 000,00 39054,17 634 945,83
14

розрахунками з оплати праці 1630 2 564 000,89 2 564 000,89

розрахунками з учасниками 1640

Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов'язання 1690 918 165 867,57 1707131,82 916 458 735,75 15

У с ь о г о  з а  р о з д іл о м  III 1 6 9 5 9 9 3  8 2 1 2 8 0 ,2 7 3 8  6 4 9  6 2 0 ,6 2 9 5 5  1 7 1 6 5 9 ,6 5

IV . З о б о в 'я з а н н я ,  п о в 'я з а н і  з  н е о б о р о т н и м и  а к т и в а м и , у т р и м у в а н и м и  

д л я  п р о д а ж у , т а  г р у п а м и  в и б у т т я 1 7 0 0

Б а л а н с 1 9 0 0 1 0 8 6  8 7 8  2 8 0 ,2 7
31139348.63

1 0 5 5  7 3 8  

9 3 1 ,6 4

З в іт  про  ф ін ан со в і р е зу л ь т а т и  (З в іт  п р о  су к у п н и й  дохід)

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

С Т А Т Т Я
К од

р ядка

За зв ітний  
п е р іо д  

(2018)  
ПСБО

Вплив
МСФО

За зв ітн ий  
п е р іо д  (2 0 1 8 )  

МСФО
П римітки

1 2 3 4 5 6

Ч и ст и й  д о х ід  в ід  р е а л із а ц ії п р о д у к ц ії (т о в а р ів , р о б іт , п о с л у г) 2 0 0 0
5 0 4  563  

0 0 0 5 0 4  5 6 3  0 8 2

С о б ів а р т іс т ь  р е а л із о в а н о ї п р о д у к ц ії  (т о в а р ів , р о б іт , п о сл у г) 2 0 5 0 (4 2 2  2 9 6  0 0 0 ) (422  2 9 6  4 3 4 )

Валовий:
прибуток 2 0 9 0 8 2  2 6 7  0 0 0 8 2  2 6 6  6 4 8

з б и т о к 2 0 9 5 0

Ін ш і о п е р а ц ій н і д о х о д и 2 1 2 0 3  7 6 2  0 0 0 3  7 6 2  0 1 9

А д м ін іс т р а т и в н і в и тр а ти 2 1 3 0
(1 0  6 9 0  

0 00) 1 5 3 7 7 1 8 ,2 2  (1) (9  1 5 2  4 1 5 )
1 7 ,1 8 ,1 0

В и тр а ти  на з б у т 2 1 5 0
(43  8 4 9  

0 00) (43  8 4 9  2 4 7 )

Ін ш і о п е р а ц ій н і в и тр а ти 2 1 8 0 (2 6 9 3  0 0 0 ) (2  6 9 3  0 3 5 )

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток 2 1 9 0 2 8  7 9 7  0 0 0 ЗО 3 3 3  9 6 9

з б и т о к 2 1 9 5 0

Д о х ід  в ід  у ч а с т і в к а п іта л і 2 2 0 0

Ін ш і ф ін а н с о в і д о х о д и 2 2 2 0 0

Ін ш і д о х о д и 2 2 4 0 0

Ф ін а н с о в і в и тр а ти 2 2 5 0 (26  0 0 0 ) 7 7 0 0 7 3 ,3  (2) (7 9 5  8 5 5 )
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В тр а ти  в ід  у ч а с т і в к а п іта л і 2 2 5 5

Ін ш і в и тр а ти 2 2 7 0 0

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2 2 9 0 2 8  7 7 1  000 2 9  5 3 8 1 1 5

з б и т о к 2 2 9 5 0

В и тр а ти  (д о х ід ) з  п о д а тк у  на п р и б у т о к 2 3 0 0 (5  1 8 2  0 0 0 ) (5  1 8 1  7 8 7 )

П р и б у т о к  (з б и то к ) в ід  п р и п и н е н о їд ія л ь н о с т і п ісл я  о п о д а тк у в а н н я 2 3 0 5

Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2 3 5 0 2 3  5 8 9  0 0 0 2 4  3 5 6  3 2 8

з б и т о к 2 3 5 5 0 0

Іі. СУКУПНИЙ ДОХІД
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С Т А Т Т Я
Код

рядка

За звітний 
період 
(2018) 
ПСБО

Вплив
М СФ О

За звітн ий 
пер іод  (2018) 

М СФО
П р и м ітки

1 2 3 4 5 6

Д о о ц ін к а  (у ц ін к а ) н е о б о р о т н и х  а к ти в ів 2400

Д о о ц ін к а  (у ц ін к а ) ф ін а н с о в и х  ін с т р у м е н т ів 2405

Н а к о п и ч е н і к у р с о в і р із н и ц і 2410

Ч а ст к а  ін ш о го  с у к у п н о го  д о х о д у  а с о ц ій о в а н и х  та  с п іл ь н и х  п ід п р и є м с тв 2415

Ін ш и й  с у к у п н и й  д о х ід 2445

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

П о д а т о к  на п р и б у т о к , п о в 'я з а н и й  з  ін ш и м  с у к у п н и м  д о х о д о м 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 23 589 000 24 356 328

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

С Т А Т Т Я
Код

рядка

За звітний 
період 
(2018) 
ПСБО

Вплив
М СФО

За звітн ий 
період (2018) 

М СФО
П р и м ітки

1 2 3 4 5 6

М а т е р іа л ь н і з а т р а ти 2500 237794 237 794

В и тр а ти  на о п л а т у  п р а ц і 2505 20756 20 756

В ід р а х у в а н н я  на с о ц іа л ь н і з а х о д и 2510 4591 4  593

А м о р ти з а ц ія 2515 3297 3 297

Ін ш і о п е р а ц ій н і в и тр а ти 2520 201142 201 144

Разом 2550 467 580 4 67  584

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

С Т А Т Т Я
Код

рядка

За звітний 
пер іод  
(2018) 
ПСБО

Вплив
М СФ О

За звітн ий 
пер іод  (2018) 

М СФО
П р и м ітки

1 2 3 4 5 6

С е р е д н ь о р іч н а  к іл ь к іс ть  п р о с т и х  а к ц ій 2600 150 000 150 000

С к о р и го в а н а  с е р е д н ь о р іч н а  к іл ь к іс ть  п р о с т и х  а к ц ій 2605 150 000 150 000

Ч и ст и й  п р и б у т о к  (з б и то к ) на о д н у  п р о с т у  а к ц ію 2610 157,26 173,84

С к о р и го в а н и й  ч и с т и й  п р и б у т о к  (з б и то к ) на о д н у  п р о с т у  а к ц ію 2615 157,26 173,84

Д и в ід е н д и  на о д н у  п р о с т у  а к ц ію 2650 0 0

2.4 Суттєві положення облікової політики 
Основні засоби
Товариство прийняло рішення скористатсь звільненнями, які передбачені МСФЗ 1 

«Перше застосування фінансової звітності» для підприємств, які вперше застосовують 
МСФЗ і відобразило свої основні засоби за історичною вартістю (складається з ціни 
придбання або вартості виробництва) за вирахуванням накопиченої амортизації станом на 
31 грудня 2018 року у перехідному балансі. Така справедлива вартість була прийнята 
підприємством як умовна вартість на дату переходу на МСФЗ.
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Основними засобами визнаються матеріальні активи Компанією, очікуваний термін 
корисного використання яких більш за один рік, первинна вартість яких більше 6000 грн., 
які використовуються в процесі виробництва, надання послуг, для здійснення 
адміністративних або соціальних функцій.

Основні засоби придбані або створені ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» зараховуються на 
баланс за собівартістю та враховуються і відображаються у фінансовій звітності 
відповідно до МСБО 16 «Основні засоби» (модель амортизованої собівартості).

Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він 
утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або 
для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 6 
тис. грн.

Об’єкти основних засобів з первісною вартістю до 6 тис. списуються на 
прибутки або збитки, коли стають здатними до використання.

Амортизація об’єктів основних засобів нараховується за прямолінійним методом, 
виходячи зі строку корисного використання об’єкта. Нарахування амортизації 
починається з дати придбання або, у випадках самостійного будівництва активів, з дати 
завершення будівництва і доведення активу до готовності його використання з дати 
введення в експлуатацію.

Найменування Строк служби, років
Будівлі, споруди 15-50
Устаткування, прилади, інвентар 3-5
Транспортні засоби 5-10
Комп’ютерна техніка 2-10
Інші основні засоби 12-20

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на 
дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 
припиняють визнання активу.

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

поточне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта 
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 
визнання активу.

Витрати на капітальний ремонт (модернізацію, реконструкцію) додаються до 
балансової вартості об’єкта основних засобів при умові, що очікується додатковий 
приток майбутніх економічних вигід, пов’язаних з таким активом, витрати можна 
достовірно оцінити.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Діапазон термінів корисного використання нематеріальних активів складає від 5 до 10 
років.

Нематеріальні активи мають обмежений строк корисного використання.
Нематеріальні активи з обмеженим строком корисного використання 

амортизуються протягом строку корисного використання із застосуванням
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прямолінійного методу та оцінюються на предмет наявності ознак можливого зменшення 
корисності. Строки й метод амортизації нематеріальних активів з обмеженим строком 
корисного використання аналізуються щонайменше наприкінці кожного фінансового 
року. Зміна передбачуваних строків чи способу отримання прогнозованих економічних 
вигод, втілених в активах, відображається як зміна методу або періоду амортизації, 
залежно від ситуації, й обліковується як зміна облікової оцінки. Витрати на 
амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання 
визнаються у звіті про прибутки та збитки в категорії витрат відповідно до функцій 
активу.

Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших 
юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання відсутні. 
Доходи або витрати від припинення визнання нематеріального активу оцінюються як 
різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу й 
визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент припинення визнання цього активу.

Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу
Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо 

його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, 
а не поточного використання.

Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою 
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов’язаних з продажем. Амортизація на такі 
активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному 
чиподальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на 
продаж визнається у звіті про сукупні доходи.

Запаси
Запаси класифікуються за такими групами: виробничі запаси, товари, 

незавершене виробництво.
Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: собівартістю або чистою 

ціною реалізації.
Чиста ціна реалізації -  це розрахункова продажна ціна в ході звичайної 

діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та 
розрахункових витрат, які необхідно понести для реалізації.

Собівартість запасів включає витрати на придбання, витрати на переробку та 
інші витрати, що забезпечують поточне місцезнаходження і стан запасів.

Витрати на придбання запасів складаються із:
ціни придбання;
мита та інших податків (за вирахуванням тих, котрі

будуть відшкодовані підприємству);
витрати на транспортування, погрузку -  розгрузку;
інші витрати, безпосередньо пов’язані з придбанням готової продукції та 

матеріалів.
Інші затрати включаються у собівартість запасів в частині їх здійснення для 

забезпечення поточного місцезнаходження і стану запасів.
Не включаються у собівартість запасів і визнаються у якості витрат у періоді 

виникнення:
■ адміністративні накладні витрати, що не

сприяють забезпеченню поточного місцезнаходження та стану запасів;
■ витрати на реалізацію.
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При списанні у разі вибутті підприємство оцінює запаси за методом ФІФО. При 
продажу запасів їх балансова вартість визнається у якості витрат в тому періоді, у якому 
визнається відповідна виручка.

Сума будь-якої уцінки запасів до чистої ціни продажу та усі втрати запасів 
визнаються витратами того періоду, у якому була здійснена уцінка або мали місце втрати.

Сума сторнування часткового списання запасів, яка виникає в результаті 
збільшення чистої ціни продажу, визнається як зменшення суми запасів, які визнані 
витратами у тому періоді, у якому відбулося сторнування.

Запаси, що використовуються для створення необоротних активів, включаються 
до їх балансової вартості і визнаються витратами у складі амортизаційних відрахувань 
протягом терміну корисного використання таких активів.

Підприємство визнає резерви на знецінення запасів виходячи із оцінки кількості 
та вартості неліквідних запасів, проведеної за результатами щорічної інвентаризації. По 
закінченні звітного періоду сума нарахованого резерву коригується в залежності від 
результатів інвентаризації.

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за виключенням 
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 
бюджетом).

Підприємство виділяє короткострокову (до 1 року) і довгострокову(довше 1 
року) дебіторську заборгованість.

Підприємство класифікує дебіторську заборгованість по наступних видах:
■ дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги;
■ заборгованість бюджету за податком на прибуток;
■ інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс 
відповідні витрати на проведення операцій.

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 дебіторів та відображає суму, яка, на думку 
Підприємства, достатня для покриття понесених збитків. Сума збитків визнається у 
прибутку чи збитку. Якщо у 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 списується 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.

Безнадійні борги списуються протягом того року, коли вони такими визнані. 
Довгострокова дебіторська заборгованість за виданими позиками працівникам визнається 
за амортизованою вартістю у разі, якщо її сума є суттєвою і складає більше 5 % вартості 
активів, відображених у балансі.

Довгострокова кредиторська заборгованість визнається як фінансові 
зобов’язання. Підприємство виділяє короткострокову (до 1 року) і 
довгострокову(довше 1 року) кредиторську заборгованість.

Підприємство класифікує кредиторську заборгованість по наступних видах:
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■ поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями,
■ кредиторська заборгованість за товари роботи та послуги,
■ заборгованість перед бюджетом за податком на прибуток,
■ інша кредиторська заборгованість.

Первісно довгострокова заборгованість визнається за справедливою вартістю. У 
подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за 
методом ефективної ставки відсотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та 
вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із 
використанням ефективної ставки відсотка.

При визначенні процентної ставки підприємство користується інформацією, 
наведеною у пропозиціях фінансових установ щодо довготермінових кредитів.

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

та їх еквівалентів включають: готівку в касі, депозитні рахунки до запитання та 
інвестиції в короткострокові ринкові грошові інструменти.

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

Виплати працівникам
Підприємство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Підприємство визнає 
очікувану вартість короткострокових виплат працівникам як забезпечення відпусток під 
час надання вимагає, що Підприємству слід класифікувати програми за участю кількох 
працедавців як програми з визначеним внеском або програми з визначеною виплатою 
згідно з умовами програми (включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке 
виходить за межі офіційних умов) з обліковуванням своєї пропорційної частки 
зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат.

Зважаючи на те, що підприємство не може розрахувати свою пропорційну 
частку зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних 
з програмою, облік програми відповідно до МСБО (ІА8) 19 «Виплати працівникам» 
ведеться як програми з визначеним внеском.

Робітники за списком № 2, що досягають протягом наступних п’яти років 
пільгового пенсійного віку, на дату фінансової звітності відсутні.

Дивіденди
Дивіденди, визначені управлінським персоналом, не вираховуються з величини 

нерозподіленого прибутку до моменту затвердження їх суми рішенням засновників.

Умовні зобов’язання та активи
Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив 

розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Підприємство не визнає умовні зобов’язання у фінансовій звітності за винятком 

випадків, коли ймовірність вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, 
не є віддаленою, а також суму цих зобов’язань можна достатньо достовірно оцінити.

Підприємство розкриває інформацію про них в примітках до фінансової 
звітності крім випадків, коли можливість вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 
економічні вигоди, є малоймовірною.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Доходи визнаються, 

коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 
вигод підприємства, а сума доходу може бути достовірно визначена.
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Дохід за вирахуванням відповідних податків визнається в періоді, коли покупцю 
були відвантажені товари чи надані послуги. Дохід від надання послуг відображається в 
момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із 
ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Підприємство отримує доходи від основного та інших видів діяльності. До складу 
доходів, що пов’язані з основним видом діяльності, належать доходи від реалізації 
готової продукції, товарів, послуг.

До складу доходів, що отримані від інших видів діяльності, належать доходи від 
оренди та реалізації виробничих запасів.

Процентні доходи та витрати визнаються за методом нарахування на момент 
отримання доходів або здійснення витрат.

Визнання собівартості реалізованої продукції, товарів, послуг та інших витрат
Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

Витрати на позики
Витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва 

або виробництва кваліфікованого активу, включаються до витрат періоду. Такі витрати 
на позики капіталізуються як частина собівартості активу, якщо існує ймовірність того, 
що вони принесуть підприємству майбутні економічні вигоди і що ці витрати можна 
достовірно оцінити.

Операції в іноземній валюті
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 

курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

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

ґрунтується на аналізі змісту угоди. При цьому на дату початку угоди потрібно 
встановити, чи залежить її виконання від використання конкретного активу або активів, і 
чи переходить право користування активом у результаті цієї угоди.

Фінансова оренда -  це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 
винагороди, пов’язані з правом власності на актив. У звітному періоді операції з 
фінансової оренди не здійснювалися.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на 
актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. 
Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на 
прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про 
операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній основі протягом строку 
оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, 
визнаються як поточні витрати.

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

відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, 
що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за 
звітній період. Поточні витрати Підприємства за податками розраховуються з 
використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Відстрочені податки не 
розраховуються.

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

можливістьконтролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових
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та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО (ІА8) 24 "Розкриття 
інформації про зв’язані сторони". Рішення про те, які сторони являються пов’язаними 
приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунківіз 
пов’язаними сторонами.

Події після звітного періоду
Події після закінчення звітного періоду, що надають додаткову інформацію про 

фінансовий стан Підприємства на кінець звітного періоду (коригуючі події), 
відображаються у фінансовій звітності.

Події після закінчення звітного періоду, які не є коригуючими подіями, 
відображаються у Примітках до фінансової звітності, якщо вони є суттєвими.

2.5 Перше застосування МСФЗ
Підприємство прийняло рішення скористатися звільненнями, які передбачені 

МСФЗ (ГРК.8) 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», для 
підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, і відобразило свої основні засоби, що за 
історичною вартістю (складається з ціни придбання або вартості виробництва) за 
вирахуванням накопиченої амортизації станом на 31 грудня 2018 року у перехідному 
балансі. Така справедлива вартість була прийнята Підприємством як умовна вартість на 
дату переходу на МСФЗ.

3. Доходи
Склад доходів у звітному періоді:

Доходи від основної діяльності ПрАТ «ВПБФ Атлант» визнаються на основі вимог 
МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Доход від продажу майнових прав на нерухоме майно визнається під час складання 
акту приймання-передачі майнових прав. Аванси отримані від покупців майнових прав на 
об’єкти нерухомого майна вважаються поточними (короткотерміновими) зобов’язаннями. 
Договори з покупцями майнових прав не містять істотного компоненту фінансування.

Дохід визнається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід), коли 
виникає зростання майбутніх економічних вигід, пов’язаних зі збільшенням активу або 
зменшенням зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком 
зростання капіталу за рахунок внесків учасників Компанії), за умови, що оцінка доходу 
може бути достовірно визначена.

Дохід від реалізації товарів визнається за наступних умов:

• Компанія передала покупцеві всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані з правом 
власності на товар;

• Компанія не бере участі у керівництві, пов’язаному з володінням, та не здійснює 
ефективного контролю за реалізованими товарами;

• сума доходу може бути достовірно оцінена;
• витрати, які були або будуть понесені в зв’язку з операцією, можуть бути достовірно 

визначені.

(тис.гри)
Стаття доходу 2019 р. 2018р.

Від продажу майнових прав 590492,8 478596,4
Від продажу товарів 4318,4 18555,9
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Від продажу послуг 11306,3 7050,7
Усього 606118 504563

Інші доходи операційної діяльності
(тис.грн.)

Показник 2019 р. 2018р.
Від реалізації оборотних активів 936,6 3366,1
Операційних курсових різниць 86,1 69,5
Списання кредиторської заборгованості 436,1 -

Доходів від інших операцій 361,1 326,5
Інших операційних доходів 326,4 -

Усього 1820 3762

4. Витрати
Склад витрат у звітному періоді:

(тис.грн.)
Стаття витрат 2019 р. 2018р.

Собівартість реалізованої продукції 530152 422296
Адміністративні 14769 10690
витрати
Витрати на збут 29986 43849
Інші операційні витрати 5836 2693
Усього 580743 479528

Адміністративні витрати
(тис, гри.)

Стаття витрат 2019р. 2018р.
Заробітна плата 3112,7 2285,1
Єдиний соціальний внесок 655,5 494,7
Земельний податок та податок на нерухоме майно 2701,1 1899,1
Матеріальні витрати 6917,2 3658,3
Інші 1382,5 759,1

Усього 14769 10690

Витрати на збут
(тис, гри.)

Стаття витрат 2019 р. 2018р.
Заробітна плата 778,3 466,1
Єдиний соціальний внесок 173,4 128,9
Матеріальні витрати 28605,1 40992,8
Інші витрати 429,2 2261,2

Усього 29986 43849
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Інші витрати
(тис, грн.)

Стаття витрат 2019 р. 2018р.
Собівартість реалізованих запасів 401,2 2432,1
Створених резервів 662,5 -

Сплачених штрафів/виконання рішень суду 3525,3 9,7
Інші операційні витрати 1247 209,5
Фінансові витрати 39 26

Усього 5875 2677
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5. Податок на прибуток
У фінансовій звітності оподаткування поточного податку на прибуток показано 

відповідно до вимог законодавства із використанням податкових ставок та законодавчих 
норм, що є чинними або фактично набули чинності станом на звітну дату.

Ставка податку на прибуток у 2019 році встановлена на рівні 18 %.
Нарахованого податку на прибуток підприємств відповідно до поданої декларації 

5077285,00 грн.
Відповідно до розрахунку станом на 31.12.2019 нараховано відстрочений 

податковий актив у розмірі 0 тис. грн.
Складова відстрочених податкових активів та зобов’язань станом на 31.12.2019 р.

(тис, грн.
Показник Податкова

база
Тимчасова

різниця
ВПА

(з урахуванням 
ставки податку 18%)

Резерв сумнівних боргів 0 0 0
Усього 0 0 0

Різниці між витратами (доходами) з податку на прибуток та добутком облікового 
прибутку (збитку) на застосовану ставку податку на прибуток пояснюються наявністю 
витрат, що не включаються до складу податкових витрат з метою розрахунку податкового 
прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку, а також наявністю доходів, що 
включаються до складу податкових доходів з метою визначення податкового прибутку, 
але не визнаються в бухгалтерському обліку.

6. Основні засоби
Підприємство прийняло рішення скористатися звільненнями, які передбачені 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», для 
підприємств, які вперше застосовують МСФЗ, і відобразило свої основні засоби за 
справедливою вартістю, та використало цю справедливу вартість як доцільну собівартість 
на 31 грудня 2018 року у перехідному балансі.

Така справедлива вартість була прийнята підприємством як умовна вартість на дату 
переходу на МСФЗ. Тобто основні засоби Підприємство відображає за історичною 
вартістю (складається із ціни придбання або вартості виробництва) за вирахуванням 
накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності.

Загальні зміни у структурі основних засобів за 2019 та період, що закінчився 31 
грудня 2019 року, були наступними:

(тис. гри.)
Показник Будівлі,

обладнання, земля
Силові 

машини та 
обладнання

Транспортні
засоби

Інші
основні
засоби

Всього

Первісна вартість
01.01. 2019 р. 12446,8 7857,2 807,1 11273,7 33997

Надходження 0 619,7 0 6654,6 7274,3
Вибуття 0 1472,1 287,7 109,3 3089,3
31.12.2019 р. 12446,8 7004,8 519,4 17819 37790

Балансова вартість
01.01.2019 р. 9614 3980,2 692,5 8946,6 23667
31.12.2019 р. 9133,7 2812,4 647,4 13716,6 27114
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Зведені дані щодо відображення відповідно до МСФО у звіті про фінансовий стан 
основних засобів та нематеріальних активів представлені у таблиці.

(тис, грн.)
Показник 31.12.2019 р. 31.12.2018 р. 01.01.2018

Вартість основних засобів, у тому числі 27114 23667 20662
Первісна вартість 37790 33997 40152
Знос (10676) (10330) (19490)
7. Запаси (тис. грн.)

Стаття запасів 31.12.2019 р. 31.12.2018 01.01.2018
Сировина і матеріали 24674,4 23792,1 24606,0
Паливо 78,2 400,4 152,3
Запасні частини 116,2 7,6 77,5
Малоцінні та швидкозношувані частини 249 270 195,3
Готова продукція 272404 275235 210948,6
У сього 297521,8 299705,1

На відповідні дати балансу було здійснено коригування:

■ вартості малоцінних та швидкозношуваних частин шляхом рекласифікації у зв’язку зі 
невідповідністю попереднього визнання основними засобам станом на 01.01.2019. та 
станом на 31.12.2019;

8. Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи (послуги)
(тис. грн.)

Стаття 31.12.2019 р. 31.12.2018 р. 01.01.2018
Розрахунки з покупцями 968095 853269 745947
Всього 968095 853269 745947

Інша дебіторська заборгованість

(тис. грн.)

Інша дебіторська заборгованість 31.12.2019 31.12.2018 01.01.2018
Розрахунки бюджетом 157 35 -
Заборгованість з інших розрахунків 62777 70424 42549
Резерв сумнівних боргів 0 0 0
Всього 62934 70459 42549

Зміни у резервах
(тис. грн.) 
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Резерв на іншу дебіторську заборгованість Сума
Резерв на початок періоду (на 01.01.2018 р.) 0
Резерв на початок періоду (на 31.12.2018 р.) 0
Списання активів за рахунок резерву 0
Збільшення резерву 662,5
Резерв на кінець періоду (на 31.12.2019 р.) 662,5

9. Кошти та їх еквіваленти
Станом на відповідну звітну дату грошові кошти підприємства представлені наступним 
чином.

(тис. гри.)
Період Грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті

Станом на 01.01.2018 483,1
Станом на 31.12.2018 508,1
Станом на 31.12.2019 746,4

10. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 року та на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений 
статутний капітал ПрАТ «ВПБФ «АТЛАНТ» складає 1500000,00 грн. (Один мільйон 
пятсот тисяч) грн. 00 коп.
Неоплаченої частини статутного капіталу немає.
Розмір статутного капіталу упродовж 2019 року не змінювався.

За 2019 рік отримано чистий прибуток у сумі 22079 тис. грн. Резервний фонд, фонд 
дивідендів не нараховувалися .

11. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання представлені резервом на виплату пенсійних зобов’язань.
(тис. грн.)

Показник 31.12.2019 р.
Сума нарахованого резерву 0

Враховуючи чинне законодавство України, пенсійна програма з визначеним внеском 
здійснюється за участю працедавців України. МСБО (ІА8) 19 «Виплати працівникам» 
вимагає, що Підприємству слід класифікувати програми за участю кількох працедавців як 
програми з визначеним внеском або програми з визначеною виплатою згідно з умовами 
програми (включаючи будь-яке конструктивне зобов’язання, яке виходить за межі 
офіційних умов) з обліковуванням своєї пропорційної частки зобов’язання за визначеними 
виплатами, активів програми та витрат.
Зважаючи на те, що підприємство не може розрахувати свою пропорційну частку 
зобов’язання за визначеними виплатами, активів програми та витрат, пов’язаних з 
програмою, облік програми відповідно до МСБО (ІА8) 19 «Виплати працівникам» 
ведеться як програма з визначеним внеском.
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12. Поточні зобовязання
Склад інших поточних зобов’язань

(тис.грн.)
Показник 31.12.2019 р. 31.12.2018 р.

Кредиторська заборгованість покупців 45969 31882
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 2130 2564
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування 513 635
Інша поточна заборгованість 1013792 916459
Разом 1062404 951540

13. Забезпечення виплат персоналу (тис. гри.)
Показник 2019

На 01.01.2019 р. 0
Нараховано 0
Використано 0
НаЗІ.12.2019р. 0

14. Операції із пов'язаними сторонами
Операції з повязаними сторонами відсутні.

15. Операційні ризики, фактичні та умовні обов'язання 
Фактори фінансових ризиків
Операційна діяльності Підприємствопов’язана з певними фінансовими
рисками, включаючи вплив змін ринкових цін на ресурси, зміни обмінних курсів валют.
Відсотковий ризик
Підприємство не залучає банківські кредити. Тому керівництво вважає, що Підприємство 
не зазнавало суттєвого відсоткового ризику у 2019 році.
Кредитний ризик
Найвищого кредитного ризику Підприємство зазнає по дебіторській заборгованості. 
Вказаний ризик періодично оцінюється і приймається до уваги. Резерв сумнівних боргів 
не нараховано внаслідок відсутності заборгованості, яка викликає сумніви щодо її оплати. 
Керівництво вважає, що у Підприємства відсутні ризики збитків по цій заборгованості.

Ризик ліквідності
Задачею Підприємства є підтримка балансу між безперервним фінансуванням і гнучкістю 
у використанні умов кредитів, наданих постачальниками.
Підприємство проводить аналіз терміновості заборгованості і планує свою ліквідність у 
залежності від очікуваного терміну виконання зобов’язань.

Загальні економічні умови
Підприємство функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано із політичною та 
фінансовою кризою в Україні у 2019 році, збройним конфліктом на сході країни. 
Незалежно від того, як будуть розвиватись події, тиснути на економіку буде падіння 
промислового виробництва через втрати на сході країни, супроводжуване значним 
скороченням споживчого попиту через зниження реальних доходів населення.
В той час як керівництво вважає, що воно вживає всіх необхідних заходів для підтримки 
економічної стабільності Підприємства в умовах, що склалися, подальше погіршення 
ситуації у зазначених вище галузях може мати негативний вплив на результати діяльності 
та фінансовий стан Підприємства, який неможливо визначити на даний момент.
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Податкова система
В данин час в Україні діє ряд законів і нормативних актів відносно різноманітних податків 
і зборів, які стягуються як державними, так і місцевими органами влади. Податки, які 
застосовуються, включають ПДВ. податок на прибуток, ресурсні платежі, нарахування на 
фонд заробітної плати, а також інші податки і збори. Закони, які регулюють ці податки, 
часто змінюються, а їх положення не завжди чіткі або не розроблені. Перераховані 
фактори визначають наявність в Україні податкових ризиків значно більших, ніж існують 
в країнах з більш розвиненою податковою системою. Керівництво вважає, що діяльність 
Підприємства здійснюється у повній відповідності до чинного законодавства, що регулює 
його діяльність, 1 що Підприємство нарахувало та сплатило всі відповідні податки. У тих 
випадках, коли існує невизначеність відносно сум податків до сплати, нарахування 
проводиться виходячи з оцінки керівництва Підприємства на основі аналізу інформації, 
що є в його розпорядженні. У даній фінансовій звітності не були створені резерви по 
потенційних штрафах, пов'язаних з оподаткуванням.
Юридичні зобов’язання
В ході звичайної діяльності Підприємство має справу із судовими позовами та 
претензіями. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність по зобов'язаннях, 
якщо вони виникнуть як наслідок таких позовів або претензій, не буде мати суттєвого 
негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій підприємства.
Страхування
Витрати підприємства па страхування незначні і включають у себе в основному тільки 
обов'язкові види страхування, передбачені законодавством України. На даний час 
страхування загальної відповідальності в Україні не поширене.

16. Управління капіталом
1 овариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так. щоб воно і 
надалі забезпечувало дохід для учасників товариства;

* поточні прибутки спрямовуються на подальше фінансування поточних об’єктів 
будівництва.

Керівництво товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. На основі 
отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення 
існуючих позик.

17. Події після д а н і балансу
Події, що відбулися після дати складання балансу та 
щодо фінансової звітності підприємства на цю дату.

не надають додаткову інформацію 
яку необхідно відображати у цій

Бондаренко В.В.

Барило С.В.
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