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Титульний аркуш 
 

03.07.2020 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 0307/2020 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Iвiна В.В. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32565288 

4. Місцезнаходження: 61020, Україна, Харківська обл., м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88 

5. Міжміський код, телефон та факс: +380-57-752-28-08, -- 

6. Адреса електронної пошти: ivina_vv@nowystyl.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): 26.06.2020, Одноосiбне рiшення Єдиного акцiонера №2606/2020 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації 

від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):  

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

http://nowystyl.emitents.net.ua/ua/docs/

?fg_id=33 03.07.2020 

(URL-адреса сторінки) (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів X 
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(учасників) на загальних зборах емітента 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  
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27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

Вiдповiдно до абз.4 п.5 Глави 4 Роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. iнформацiя про 

одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; iнформацiя щодо посади 

корпоративного секретаря; iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають 

бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення; iнформацiю про змiну осiб, 

яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй; iнформацiю про змiну осiб, якi є 
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власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями акцiонерного 

товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 

значенню пакета акцiй; iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, звiт 

про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва); iнформацiю про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв; 

вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 

та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть; рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперi не надається, 

оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне 

(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

Товариство не бере участi в iнших юридичних особах. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, у зв'язку з непроведенням процедури 

рейтингування.  

Товариство не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Станом на початок звiтного перiоду та протягом 2019 року були вiдсутнi судовi спори, якi б 

мали iстотний вплив на фiнансовi результати дiяльностi Товариства та/або розмiр яких 

дорiвнював або перевищував 1 вiдсоток активiв емiтента. 

На звiтну дату засновник не володiє акцiями (часткою, паєм) емiтента. 

Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення не передбаченi. 

Змiна акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, щодо розмiру пакета який стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй, у звiтному роцi не вiдбувалась. 

Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та 

будь-якi iншi цiннi папери, крiм акцiй, Товариством не розмiщувалися.  

Фактiв придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не було. 

У власностi працiвникiв емiтента немає iнших цiнних паперiв емiтента. Iншi цiннi папери, 

крiм акцiй не розмiщувались. 

У власностi працiвникiв емiтента немає акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 

капiталу. 

Будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання 

вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв - 

вiдсутнi. 

Дивiденди та iншi доходи за цiнними папереми не нараховувались та не виплачувались. 

"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюються, так як емiтент не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво 

та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Роздiл IV Звiту про фiнансовi результати заповнюють акцiонернi товариства, простi акцiї або 

потенцiйнi простi акцiї яких вiдкрито продаються та купуються на фондових бiржах. Акцiї 

товариства на фондових бiржах не обертаються, тому Роздiл IV Звiту про фiнансовi результати 

не заповнявся. 

Акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента - 

вiдсутнi. 

Будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють 

контроль над емiтентом - вiдсутнi. 

Згiдно зi ст.39 п.4 Закону України "Про акцiонернi товариства" "регульована iнформацiя 
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розкривається приватними акцiонерними товариствами (у разi якщо щодо цiнних паперiв 

такого товариства не здiйснювалася публiчна пропозицiя) виключно шляхом її розмiщення на 

власному веб-сайтi та шляхом подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку", тому в роздiлi XIX рiчного звiту емiтента "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та 

iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду" "дата оприлюднення 

Повiдомлення (Повiдомлення про iнформацiю) у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних 

НКЦПФР або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку" не заповнюється. 

У зв'язку з вищевикладеним певнi вiдомостi передбаченi "Положенням про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженим рiшенням НКЦПФР вiд 03 грудня 2013 

р. за № 2826 не надаються. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ СТИЛЬ" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 14.07.2003 

4. Територія (область) 

 Харківська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 64312965 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 1909 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 31.01 - Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств торгiвлi 

 13.20 - Ткацьке виробництво 

 24.20 - Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi 

10. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК", МФО 307123 

2) IBAN 

 UA303071230000026001010256248 

3) поточний рахунок 

 UA303071230000026001010256248 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у іноземній валюті 

 ПАТ "БАНК ВОСТОК" (долари США, Євро, Росiйський рубль, польський злотий, 

швейцарський франк), МФО 307123 

5) IBAN 

 UA303071230000026001010256248 

6) поточний рахунок 

 UA303071230000026001010256248 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 00000_004_1902, 

30.01.2019 

Харкiвська митниця 

ДФС 

Штраф за 

несвоєчасне подання 

митної декларацiї 

Сплачено 05.02.2019р., 

п/д № 1903. Сума: 

170,00 грн. 

Опис: 
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--- 

2 74/28-10-50-13-18, 

19.02.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

порушення 

граничних срокiв 

реєстрацiї податких 

наладних 

Сплачено 20.02.2019р. 

шляхом утримання з 

сум попередньої 

оплати по податкам та 

зборам. Сума - 8 

134,30 грн. 

Опис: 

--- 

3 0000585013, 

28.03.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

несвоечасне подання 

податкового 

розрахунку сум 

доходу, 

нарахованного на  

користь фiзичних 

осiб i сум 

утириманого з них 

податку (ф № 1-ДФ) 

Сплачено 02.04.2019р., 

п/д №5375. Сума: 

510,00 грн. 

Опис: 

--- 

4 0001355013, 

28.05.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

порушення 

граничних срокiв 

реєстрацiї податких 

наладних 

Сплачено 29.05.2019р., 

п/д № 8479. Сума: 

408,70 грн. 

Опис: 

--- 

5 00000_014_1902, 

03.06.2019 

Харкiвська митниця 

ДФС 

Штраф за 

несвоєчасне подання 

митної декларацiї 

Сплачено 11.06.2019р. 

п/д № 9173. Сума: 

170,00 грн. 

Опис: 

--- 

6 00000_015_1902, 

20.06.2019 

Харкiвська митниця 

ДФС 

Штраф за 

несвоєчасне подання 

митної декларацiї 

Сплачено 27.06.2019р., 

п/п № 10041. Сума: 

170,00 грн. 

Опис: 

--- 

7 0001865013, 

02.07.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

порушення 

граничних срокiв 

реєстрацiї податких 

наладних 

Сплачено 10.07.2019р. 

шляхом утримання з 

сум попередньої 

оплати по податкам та 

зборам. Сума: 408,70 

грн. 

Опис: 

--- 

8 0003045013, 

24.09.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

порушення 

граничних срокiв 

реєстрацiї податких 

наладних 

Сплачено 03.10.2019р., 

п/д № 15729. Сума: 1 

142,49грн. 
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Опис: 

--- 

9 00000_028_1902, 

08.11.2019 

Харкiвська митниця 

ДФС 

Штраф за 

несвоєчасне подання 

митної декларацiї 

Сплачено 13.11.2019р., 

п/д № 18129. Сума: 1 

020,00 грн. 

Опис: 

--- 

10 000665411, 

05.12.2019 

Офiс великих 

платникiв подакiв 

ДФС 

Штраф за 

порушення 

граничних срокiв 

реєстрацiї податких 

наладних 

Сплачено 16.12.2019р. 

шляхом утримання з 

сум попередньої 

оплати по податкам та 

зборам. Сума: 579,14 

грн. 

Опис: 

--- 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом 2019р. вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх перiодiв. 

У зв'язку з тим, що пiдприємство почало працювати у сферi роздрiбної торгiвлi у структурi 

з'явилися новi пiдроздiли:  

1. Вiддiл продажiв e-commerce 

2. Вiддiл логiстики e-commerce 

3. Вiддiл маркетингу e-commerce 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 1892 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв (осiб) - 17 осiб. 

Середня чисельнiсть працiвникiв, якi працювали на умовах неповного робочого часу (дня, 

тижня) (осiб) - 90 осiб. 

Фонд оплати працi - всього - 319 304,5 тис.грн. 

Розмiр фонду оплати працi проти 2018 року збiльшився на 38 988 тис.грн. за рахунок 

пiдвищення рiвня заробiтної плати при одночасному зменьшеннi середньої кiлькостi штатних 

одиниць на 25 осiб. 

Кадрова програма вiдсутня. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент не належить до жодних об'єднань пiдприємств. 
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Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється на пiдставi Наказу "Про органiзацiю 

бухгалтерського облiку i облiкової полiтики". 

За всi перiоди до року, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало 

свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського 

облiку в Українi (далi - НП(С)БОУ). Ця фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 

року, є першою, яку Товариство пiдготувало вiдповiдно до МСФЗ.  Датою переходу на МСФЗ є 

01 сiчня 2018 року. 

Вiдповiдно, Товариство пiдготувало фiнансову звiтнiсть, що вiдповiдає МСФЗ, якi є чинними  

станом на 31 грудня 2019 року, а також данi порiвняльного перiоду за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2018 року. Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi був складений Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 1 сiчня 2018 року, що є датою переходу Товариства на МСФЗ. 

У примiтцi 6 до фiнансової звiтностi пояснюються основнi коригування, при трансформацiї 

фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до НП(С)БОУ, включаючи Баланс (Звiт про 

фiнансовий стан) станом на 1 сiчня 2018 року та 31 грудня 2018 року, Звiт про фiнансовi 

результати (Звiт про сукупний дохiд) та Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2018 року. 

Перша фiнансова звiтнiсть Товариства, за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року, вiдповiдно до 

МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", складається з: 

1. Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31 грудня 2019 року, який мiстить показники станом 

на  01 сiчня 2018 року, станом на 31 грудня 3018 року та станом на 31 грудня 2019 року; 

2. Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 рiк, який мiстить показники 

за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 та вiдповiднi показники за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 року;  

3. Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк, який мiстить показники за 

рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 та вiдповiднi показники за рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 

року; 

4. Звiту про власний капiтал за 2019 рiк, який мiстить показники за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2018 та i показники за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року;  

5. Примiтки, що включають порiвняльну iнформацiю для всiх поданих фiнансових звiтiв. 

 

Основнi положення облiкової полiтики  

Нематерiальнi активи  

Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу 

протягом оцiночного строку корисного використання, починаючи з дати, коли активи є 
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готовими до використання, оскiльки це найбiльш точно вiдображає очiкуване використання 

майбутнiх економiчних вигiд, притаманних активу. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних 

активiв прийнято за нуль.  

 

Основнi засоби  

Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу 

(амортизацiї) та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Основними засобами вважаються матерiальнi активи, вартiстю понад 6.000,00 гривень, що 

утримуються з метою їх використання процесi виробництва або поставок товарiв, надання 

послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання яких бiльше одного року. 

Матерiальнi активи, з термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю до 6000 

гривень, не зараховуються до основних засобiв, а їх вартiсть списується безпосередньо на 

витрати перiоду, чи включається в вартiсть iнших активiв. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Строк корисного використання основних засобiв визначається на основi об`єктивного рiшення, 

що ?рунтується на досвiду експлуатацiї подiбних активiв. Строк використання та лiквiдацiйна 

вартiсть основних засобiв визначається по кожному основному засобу окремо. 

 

Облiк оренди 

На момент укладання договору Товариство робить оцiнки, чи є договiр орендою, або чи мiстить 

договiр оренду. Тобто Товариство визначає, чи передає договiр право контролювати 

користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.   

 

Товариство в якостi орендаря. 

Товариство застосоває єдиний пiдхiд щодо визнання та оцiнки всiх договорiв оренди, за 

винятком короткострокових договорiв оренди (зi строком оренди 12 мiсяцiв або менше) та 

оренди, за якою базовий актив є малоцiнним. Товариство визнає оренднi зобов'язання та активи 

з права користування на базовi активи.  

Для договорiв, якi мiстять компонент оренди, а також один або бiльше додаткових компонентiв 

оренди, що не пов'язанi з орендою, Товариство розподiляє компенсацiє, передбаченi в договорi, 

на кожний компонент оренди на пiдставi вiдносної окремо взятої цiни компонента оренди та 

агрегованої окремо взятої цiни компонентiв, що не пов'язанi з орендою. Вiдносна окремо взята 

цiна компонентiв оренди та, що не пов'язанi з орендою визначається на основi цiни, яку 

орендодавець або подiбний постачальник стягував би з Товариства за цей компонент або 

подiбний компонент окремо. Якщо наявну окрему взяту цiну знайти неможливо, то Товариство 

складає оцiнку окремо взятої цiни, максимально використовуючи наявну iнформацiю. 

 

Активи з права користування  

Товариство визнає активи з права користування на дату початку оренди (на дату коли базовий 

актив стає доступним до використання).  

Активи з права користування вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi та коригування 

переоцiнки орендного зобов'язання.  

Акти з права користування в подальшому амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом 

очiкуваного термiну оренди. Строк оренди вiдповiдає перiоду, протягом якого контракт не може 

бути вiдмiнений, за винятком випадкiв, коли Товариство об?рунтовано впевнено у реалiзацiї 

можливостi продовження оренди.  
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Активи з права оренди Товариство вiдображає в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у складi 

статтi "Основнi засоби" з вiдповiдними розкриттям в примiтках до фiнансової звiтностi. 

 

Зобов'язання з оренди  

Зобов'язання по орендi первiсно оцiнюється за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не 

сплачених на дату початку оренди. Оренднi платежi включають в себе фiксованi платежi, змiннi 

оренднi платежi, якi залежать вiд iндексу чи ставки, первiсно оцiненi з використанням такого 

iндексу чи ставки на дату початку, сум, що, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiями 

лiквiдацiйних вартостi; цiну виконання можливостi придбання, якщо Товариство об?рунтовано 

впевнено у тому, що скористається такою можливiстю, та платежi в рахунок штрафiв за 

припинення оренди, за винятком випадкiв, коли Товариство обгрутновано впевнено у тому, що 

не буде дострокового розiрвання договору оренди. Змiннi виплати, якi залежать вiд зовнiшнiх 

факторiв, вiдносяться на витрати в мiру їхнього понесення.  

Для розрахунку теперiшньої  вартостi орендних платежiв Товариство використовує ставку 

додаткових запозичень на дату початку оренди, оскiльки вiдсоткова ставка, яку закладено в 

договори оренди не можливо легко визначити.  

Пiсля дати початку оренди розмiр зобов'язань з оренди збiльшується для вiдображення 

нарахованих вiдсоткiв та зменшується для вiдображення здiйснених орендних платежiв. Крiм 

цього, Товариство здiйснює переоцiнку балансової вартостi зобов'язань з оренди у випадку 

модифiкацiї, змiни термiнiв оренди, змiни орендних платежiв (наприклад, змiн майбутнiх 

платежiв, обумовлених змiнами iндексiв чи ставки, яка використовується для визначення таких 

платежiв) чи змiн оцiнки опцiону на придбання базового активу.  Довгостроковi та поточнi  

зобов'язання з оренди Товариство вiдображає в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у складi 

статей "Iншi довгостроковi зобов'язання" та "Поточна кредиторська заборгованiсть за 

довгостроковими зобов'язаннями" вiдповiдно.   

 

Короткострокова оренда та оренда малоцiнних активiв  

Товариство використовує звiльнення вiд визнання оренди до своїх короткострокових договорiв 

оренди примiщень та обладнання (до договорiв строк оренди яких 12 мiсяцiв або менше та якi не 

мiстять можливостi придбання). Товариство також використовує звiльнення вiд визнання оренди 

у вiдношеннi до оренди, за якою базовий актив є малоцiнним, щодо договорiв оренди 

виробничого та офiсного обладнання, вартiсть яких визнається малоцiнною. Оренднi платежi по 

короткостроковiй орендi та орендi малоцiнних активiв визнаються операцiйними витратами на 

прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди.  

 

Товариство в якостi орендодавця 

Оренда, за якою у Товариства залишаються  в основному всi ризики та вигоди щодо права 

власностi на базовий актив, класифiкується як операцiйна оренда. Товариство визнає оренднi 

платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй основi. Товариство визнає витрати, 

включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди як витрати. Доходи та 

витрати вiд операцiйної оренди Товариство вiдображає у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi 

про сукупний дохiд) у складi iнших операцiйних доходах/витрат вiдповiдно. 

 

Запаси 

Запаси Товариства складаються iз виробничих запасiв (сировини та матерiалiв), виробничих 

допомiжних матерiалiв,  незавершеного виробництва, готової продукцiї, товарiв та iнших запасiв 

Собiвартiсть придбаних запасiв включає витрати на придбання, якi сплачуються вiдповiдно до 

угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих податкiв), суми непрямих податкiв, якi 
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пов'язанi з придбанням запасiв i якi не вiдшкодовуються, транспортних витрат та iнших витрат, 

якi безпосередньо пов'язанi з придбанням запасiв i доведенням їх до стану, в якому вони 

придатнi для використання у запланованих цiлях. 

Первiсною вартiстю готової продукцiї i незавершеного виробництва є фактична виробнича 

собiвартiсть, яка включає прямi витрати на сировину та матерiали, витрати на заробiтну плату та 

вiдповiднi внески до фондiв соцiального страхування, знос та загальнi виробничi накладнi 

витрати. 

Пiд час списання запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi, оцiнка запасiв проводиться 

за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв "ФIФО". 

 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання визнаються у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) 

Товариства, коли воно стає стороною контрактних взаємовiдносин щодо певного iнструмента. 

Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю 

(окрiм торгiвельної дебiторської заборгованостi, яка оцiнюється за цiною операцiї).  

 

Метод ефективної вiдсоткової ставки 

Метод ефективної ставки вiдсотка є методом розрахунку амортизованої вартостi фiнансового 

активу (зобов'язання) i розподiлу вiдсоткових доходiв (витрат) протягом вiдповiдного перiоду. 

Ефективна ставка вiдсотка є ставкою, яка забезпечує точне дисконтування оцiнюваних 

майбутнiх грошових потокiв або надходжень за очiкуваний строк дiї фiнансового активу до 

амортизованi собiвартостi фiнансового активу. Пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка 

Товариство оцiнює очiкуванi грошовi потоки шляхам урахування всiх умов договору за 

фiнансовим активом i очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Фiнансовi активи 

Фiнансовi активи Товариства класифiкуються як такi, що в подальшому оцiнюються за  

амортизованою собiвартiстю, оскiльки вони утримується Товариством в рамках бiзнес-моделi, 

метою якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв та якi є 

суто виплатами, у певнi дати, основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми/ 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти в касi та на рахунках у банках, а 

також короткостроковi депозити iз первiсним термiном погашення до трьох мiсяцiв. 

Для цiлей подання звiту про рух грошових коштiв до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

включенi грошовi кошти та короткостроковi депозити, як визначено вище. 

 

Зменшення корисностi фiнансових активiв 

Фiнансовi активи оцiнюються на наявнiсть ознак зменшення корисностi на кiнець кожного 

звiтного перiоду. Фiнансовi активи вважаються знецiненими, коли iснують о6'ективнi свiдчення 

того, що у результатi однiєю або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання 

фiнансового активу, очiкуваний майбутнiй рух грошових коштiв вiд даного активу зазнав 

негативного впливу. 

Для торгової та iншої дебiторської заборгованостi та активiв за договорами Товариство 

застосовує спрощений пiдхiд до розрахунку очiкуваних кредитних збиткiв. Вiдповiдно, 

Товариство не вiдстежує змiни у кредитному ризику, але замiсть цього визнає резерв на 

покриття збиткiв на основi очiкуваних кредитних збиткiв на весь строк дiї фiнансових 

iнструментiв на кожну звiтну дату. Товариство визначило матрицю резервiв, яка базується на 
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iсторичному досвiдi понесення кредитних збиткiв, скоригованому iз використанням прогнозних 

факторiв, характерних для конкретних дебiторiв та економiчного середовища. 

 

Позики наданi 

Коли Товариство надає позику на неринкових умовах (коли договором не передбачено 

нарахування та виплата процентiв чи плати за користування грошовими коштами в будь-якому 

iншому виглядi) первiсне визнання справедливої вартостi фiнансових активiв за такими 

договорами здiйснюється шляхом дисконтування суми наданої позики  iз застосуванням 

процентної ставки за якою Товариство  мало б можливiсть залучити позиковi кошти на 

ринкових умовах. Рiзниця (дисконт), що виникає мiж справедливою вартiстю при первiсному 

визнаннi та цiною операцiї, визнається витратами перiоду в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi 

про сукупний дохiд) по статi "Фiнансовi витрати". Пiсля первiсного визнання Товариство визнає 

доходи вiд амортизацiї дисконту в Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) по 

статi "Iншi фiнансовi доходи" в обсязi, який обмовлений змiною часу та суми наданої  позики до 

моменти припинення  визнання такого фiнансового активу.  У разi, якщо визнання та 

припинення визнання фiнансових активiв за договорами позики здiйснюється в одному звiтному 

перiодi, то первiсне визнання таких фiнансових активiв здiйснюється за цiною операцiї, 

дисконтування не застосовується.  

 

Припинення визнання фiнансових активiв 

Товариство припиняє визнавати фiнансовий актив лише в тих випадках, коли спливає строк дiї 

договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового актину або коли вона передає 

фiнансовий актив i всi iстотнi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням цим активам, третiй 

особi. 

 

Фiнансовi зобов'язання та iнструменти власного капiталу 

Борговi iнструменти та iнструменти власного капiталу класифiкуються або як фiнансовi 

зобов'язання, або як власний капiтал у залежностi вiд сутностi договiрних вiдносин та визначень 

фiнансового зобов'язання та iнструмента власного капiталу. 

 

Резервний капiтал 

Резервний капiтал створюється у розмiрi 15,0%  вiд статутного капiталу Товариства, шляхом 

щорiчних вiдрахувань у розмiрi, не менше 5,0 % чистого прибутку Товариства. Резервний 

капiтал створюється для покриття збиткiв Товариства. Товариство покриває збитки вiдповiдно 

до чинного законодавства України. Рiшення щодо щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу 

приймаються Загальними зборами акцiонерiв. 

 

Фiнансовi зобов'язання 

Товариство здiйснює класифiкацiю своїх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому 

оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Фiнансовi зобов'язання первiсна оцiнюються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат 

на здiйснення операцiї. Фiнансовi зобов'язання у подальшому оцiнюються за амортизованою 

вартiстю з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. 

 

Припинення визнання фiнансових зобов'язань 

Товариство виключає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) з Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан) тодi й лише тодi, коли воно погашається: тобто тодi, коли 

зобов'язання, передбачене договором, виконано а6о анульована, або коли сплив термiн його 
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виконання.  

 

Позиковi кошти 

Позиковi кошти спочатку визнаються за справедливою вартiстю, за вирахуванням витрат, 

понесених на проведення операцiї, а в подальшому облiковуються за амортизованою вартiстю iз 

використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка рiзниця мiж сумою надходжень, 

за вирахуванням витрат на проведення операцiї, та вартiстю погашення визнається у складi 

прибутку чи збитку протягом перiоду, на який були залученi позиковi кошти, з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Позиковi кошти вiдображаються у складi поточних 

зобов'язань, крiм випадкiв, коли у Товариства є безумовне право вiдстрочити розрахунок за 

зобов'язанням, принаймнi, на 12 мiсяцiв пiсля дати балансу. 

Коли Товариство отримує позику на неринкових умовах (коли договором не передбачено 

нарахування та виплата процентiв чи плати за користування грошовими коштами в будь-якому 

iншому виглядi) первiсне визнання справедливої вартостi фiнансових зобов'язань за такими 

договорами здiйснюється шляхом дисконтування суми отриманої позики  iз застосуванням 

процентної ставки за якою Товариство мало б можливiсть залучити позиковi кошти на ринкових 

умовах. Рiзниця (дисконт), що виникає мiж справедливою вартiстю при первiсному визнаннi 

фiнансових зобов'язань та цiною операцiї, визнається доходами перiоду в Звiтi про фiнансовi 

результати (Звiтi про сукупний дохiд) по статi "Iншi фiнансовi доходи". Пiсля первiсного 

визнання Товариство визнає витрати по вiдсоткам  в вiд амортизацiї дисконту в Звiтi про 

фiнансовi результати (Звiтi про сукупний дохiд) по статi "Фiнансовi витрати" в обсязi, який 

обмовлений змiною часу та суми отриманої  позики до моменти припинення  визнання таких 

фiнансових зобов'язань.  У разi, якщо визнання та припинення визнання фiнансових зобов'язань 

по договорам позики здiйснюється в одному звiтному перiодi, то первiсне визнання таких 

фiнансових зобов'язань здiйснюється за цiною операцiї, дисконтування не застосовується.   

 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть 

визнаються, якщо контрагент виконав свої зобов'язання за угодою. Кредиторська заборгованiсть 

вiдноситься до категорiї поточних зобов'язань, якщо оплата пiдлягає здiйсненню до одного року 

(або протягом нормального операцiйного циклу бiзнесу, якщо вiн довше). Якщо нi, вона 

облiковується як довгостроковi зобов'язання. Кредиторська заборгованiсть за основною 

дiяльнiстю спочатку визнається за справедливою вартiстю, а в подальшому облiковується за 

амортизованою вартiстю iз використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована 

вартiсть обчислюється з урахуванням витрат на проведення операцiї, а також всiх премiй та 

дисконтiв при розрахунку. 

 

Аванси отриманi 

Аванси отриманi вiдносяться до сум, одержаних у формi передоплати за товари, роботи чи 

послуги у ходi звичайної дiяльностi. Вони облiковуються у розмiрi початково одержаних сум, за 

вирахуванням ПДВ, оскiльки очiкується, що розрахунок за такими сумами буде здiйснений 

шляхом постачання вiдповiдних товарiв або послуг. 

 

Забезпечення 

Забезпечення визнається, якщо Товариство має iснуюче зобов'язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслiдок минулої подiї, i iснує iмовiрнiсть, що для погашення зобов'язання 

вiдбудеться вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i сума зобов'язання може 

бути достовiрно оцiнена. 
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Сума, визнана як забезпечення, визначається Товариством як найкраща оцiнка видаткiв, 

необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, з урахуванням 

усiх ризикiв та невизначеностей, характерних для цього зобов'язання. Найкраща оцiнка видаткiв, 

необхiдних для погашення iснуючого зобов'язання є сумою, яку Товариство об?рунтовано 

сплатило би для погашення зобов'язання або передало би його третiй сторонi на кiнець звiтного 

перiоду.  

 

Поточнi забезпечення 

Поточнi забезпечення являють собою резерви зобов'язань та вiдрахувань i є зобов'язаннями 

нефiнансового характеру iз невизначеним строком або сумою. Забезпечення вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi, коли Товариство має теперiшнє юридичне або конструктивне зобов'язання 

у результатi минулих подiй i коли iснує iмовiрнiсть того, що для погашення такого зобов'язання 

потрiбне буде вилучення ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього 

зобов'язання можна розрахувати з достатнiм рiвнем точностi. 

 

Виплати працiвникам 

Витрати на заробiтну плату, внески до Державного пенсiйного фонду України, оплачувану 

щорiчну вiдпустку та оплачувану вiдпустку у зв'язку з хворобою, негрошовi пiльги для 

теперiшнiх працiвникiв та премiї нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги 

надавались працiвниками Товариства.  

 

Визнання доходiв 

Товариство визнає дохiд, коли (або у мiру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо 

виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, 

коли (або у мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом. Товариство визнає як 

дохiд величину цiни операцiї, пiсля вирахування ПДВ. зменшену на суму оцiнених знижок та 

компенсацiй, якi мають бути сплаченi клiєнтовi.  

Компенсацiї, якi мають бути сплаченi клiєнтовi (послуги з органiзацiї просування товарiв),  

облiковується як зниження цiни операцiї та вiдображається у Звiтi про фiнансовi результати 

(Звiтi про  сукупний дохiд) як вирахування з доходу. 

 

Визнання витрат 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. Якщо актив 

забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати 

визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi мiж вiдповiдними звiтними 

перiодами.  

Iншi доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку i звiтностi в момент їх 

виникнення (понесення) за принципами нарахування та вiдповiдностi незалежно вiд дати 

надходження чи сплати коштiв. 

 

Переоцiнка iноземної валюти 

Операцiї в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi вiдображаються у функцiональнiй валютi 

за курсом обмiну Нацiонального банку України (далi - НБУ), чинним на дату здiйснення 

операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються у 

функцiональну валюту за курсом, що дiє на звiтну дату. Усi прибутки та збитки, якi виникають у 

результатi курсових рiзниць, включаються до Звiту про фiнансовi результати (Звiту про 
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сукупний дохiд). Прибутки та збитки вiд курсових рiзниць, що виникають на операцiях та 

балансах з фiнансової дiяльностi, вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати (Звiту про 

сукупний дохiд) на нетто-основi у складi статей "Iншi доходи" та "Iншi витрати" вiдповiдно, 

залежно вiд динамiки курсiв обмiну, що призводить до отримання прибуткiв чи понесення 

збиткiв.  

Усi iншi прибутки та збитки вiд курсових рiзниць в вiдображаються в Звiтi про фiнансовi 

результати (Звiту про сукупний дохiд) на нетто-основi у складi статей "Iншi операцiйнi доходи" 

та "Iншi операцiйнi витрати" вiдповiдно. 

Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються за курсом, дiючим на дату їх початкових операцiй. Немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсами обмiну 

на дату визначення справедливої вартостi. 

 

Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене оподаткування та 

вiдображаються у складi прибутку чи збитку, якщо тiльки вони не стосуються операцiй, якi 

вiдображенi у цьому самому або iншому перiодi в iнших сукупних доходах або безпосередньо у 

складi капiталу. 

 

Фiнансовi доходи та фiнансовi витрати 

Фiнансовi доходи включають процентний доход по iнвестованих коштах (в тому числi доходи 

вiд розмiщення грошових коштiв на поточних та депозитних банкiвських рахунках). умовний 

процентний дохiд вiд фiнансових активiв, облiкованих за амортизованою вартiстю. Вiдсотковi 

доходи визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Також до складу 

фiнансових доходiв включаються позитивна рiзниця яка виникає при первiсному визнаннi 

фiнансових зобов'язань по позикам, якi отриманi Товариством на не ринкових умовах.  

Фiнансовi витрати включають витрати на виплату процентiв по позиках (якi не були 

капiталiзованi в первiсну вартiсть квалiфiкованого активу), фiнансових витрат вiд оцiнки 

зобов'язань з оренди, фiнансовi витрати вiд оцiнки  фiнансових зобов'язань, облiкованих за 

амортизованою вартiстю. Також до складу фiнансових витрат включається вiд'ємна рiзниця яка 

виникає при первiсному визнаннi фiнансових активiв за позиками, якi наданi Товариством на не 

ринкових умовах.  

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
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декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Основним видом продукцiї (послуг) в 2019 роцi за рахунок продажу якої Товариство отримало 

10 або бiльше вiдсоткiв доходу за звiтний рiк було:  

- виробництво стiльцiв та меблiв: у натуральному виразi -1689 тис.шт., у грошовому виразi - 1 

262 063 тис.грн. (без ПДВ), що складає 92,8% вiд загального об'єму доходiв. 

Крiм того, Товариство отримує частину доходiв (близько 7,2% вiд загального об'єму) вiд: 

- виробництва труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi; 

- виробництва та продажу тканини; 

- виробництва обладнання; 

- виробництва механiзмiв; 

- продажу покупних товарiв та запасiв. 

Протягом 2019 року середньо реалiзацiйнi цiни не розраховувались. 

Товариство здiйснює експортну дiяльнiсть. Загальна сума експорту в 2019 роцi склала 586 048 

тис.грн., що вiдповiдає 43,1% вiд загального об'єму доходiв. Продаж продукцiї, покупних 

товарiв та запасiв на експорт здiйснюється у країни СНД, Албанiю, Бельгiю, Болгарiю, Венгрiю, 

Германiю, Грузiю, Латвiю, Литву, Нiдерланди, Польщу, Румунiю, Пiвнiчну Македонiю, 

Словаччину, Словенiю, Францiю, Чорногорiю, Чехiю, Швейцарiю, Швецiю та iншi країни. 

Основним видом дiяльностi Товариства є 31.01 - Виробництво меблiв для офiсiв та пiдприємств 

торгiвлi. Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг: не 

аналiзувалась. 

У звiтному роцi зменьшились (у порiвняннi з минулим роком) обсяги доходiв вiд реалiзацiї 

продукцiї, покупних товарiв та запасiв на 92 482 тис.грн. 

В дiяльностi Товариства присутня залежнiсть вiд сезонних змiн: найбiльший обсяг виробництва 

та продажу в перiод жовтень-грудень.  

Дiяльнiсть з продажу меблiв Товариство здiйснює в межах України та країн СНД. Значної 

конкуренцiї не вiдчуває. Основнi ринки збуту з реалiзацiї продукцiї, покупних товарiв та запасiв 

- Україна (56,9% вiд загального об'єму продаж), експортнi продажi (43,1% вiд загального об'єму 

продаж). Методи продажу, якi використовує емiтент - Товариство має постiйних покупцiв. 

Основнi клiєнти: ТОВ "Епiцентр" (Україна), ТОВ "Радом" (Росiя). 

     Основнi ризики в дiяльностi емiтента та заходи емiтента щодо зменшення ризикiв: 

Фiнансовим iнструментам, якi Товариство використовує в ходi своєї дiяльностi, притаманнi 

певнi ризики, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi, а також ринковий ризик, який включає 

валютний ризик. Управлiння ризиками фiнансових iнструментiв здiйснює фiнансовiй вiддiл 

Товариства шляхом iдентифiкацiї, вимiрювання та оцiнки ризикiв, а також розробки та 

впровадження вiдповiдних методик та процедур щодо мiнiмiзацiї їх негативного впливу на 

дiяльнiсть Товариства. Протягом 2018-2019 рокiв Товариство не використовувала iнструментiв 

хеджування фiнансових ризикiв. 

     Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повнiстю або 

частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фiнансових збиткiв 

Товариства. Кредитний ризик для Товариства походить головним чином вiд дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги та грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв.  

Товариство здiйснює торгiвельнi операцiї тiльки з вiдомими i кредитоспроможними покупцями 

третiми сторонами. Вiдповiдно до полiтики Товариство клiєнти, що бажають спiвпрацювати на 

кредитних умовах, в кожному конкретному випадку вiдповiдно аналiзуються i затверджуються. 

Крiм того, залишки дебiторської заборгованостi постiйно контролюються, завдяки чому 

вiрогiднiсть виникнення безнадiйної заборгованостi є незначною. 
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Грошовi кошти Товариство та їхнi еквiваленти розмiщуються у банках, якi знаходяться в Українi 

i мають позитивну дiлову репутацiю. Керiвництво Товариства здiйснює постiйний монiторинг 

їхнього фiнансового стану. 

     Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство може зiткнутися з труднощами при погашеннi 

своїх фiнансових зобов'язань. 

Товариство аналiзує свої фiнансовi активи та зобов'язання за строками погашення та планує 

свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваного термiну виконання зобов'язань за вiдповiдними 

фiнансовими iнструментами. 

     Валютний ризик 

Валютний ризик для Товариства пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, 

деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на 

валютних ринках. 

Такий ризик виникає у результатi операцiй з купiвлi-продажу, якi здiйснюються Товариством у 

валютах, вiдмiнних вiд її функцiональної валюти. Товариство не використовує похiдних 

фiнансових iнструментiв для управлiння своїм валютним ризиком. 

Заходи емiтента щодо розширення виробництва та ринкiв збуту не проводилися. 

Основними постачальниками сировини, товарiв є постачальники України та нерезиденти. 

Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн - у загальному обсязi постачання основної 

сировини за 2019р. було отримана сировина вiд: 

- постачальникiв України - 68%; 

- вiд нерезидентiв - 32%. 

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: не 

вивчались. 

Новi технологiї та новi товари впродовж 2019р. не впроваджувалися. 

Становище емiтента на ринку не вивчалось. Конкуренцiя в галузi не вивчалась.  

Особливостi продукцiї (послуг) емiтента - Продукцiя пiдприємства орiєнтована для задоволення 

фiзичних потреб споживачiв.  

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 

вiдсоткiв у загальному обсязi постачання - За основним видом сировини та матерiалiв є один 

постачальник, який займає бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання. Обсяг 

постачання вiд нього займає 17 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання основної сировини за 

2019р. 

Товариство не здiйснює дiяльнiсть в iнших країнах, крiм України. 

Керiвництво Товариства не має планiв по припиненню дiяльностi або окремих видiв дiяльностi.  

Перспективнi плани розвитку емiтента не складалися. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

В 2015 году було придбано виробниче обладнання на загальну суму 5 026 тис.грн. Виготовлено 

власними силами пiдприємства виробниче обладнання на суму 6 690 тис.грн. Модернiзовано 

виробниче обладнання на суму 193 тис.грн. 

В 2016 году було придбано виробниче обладнання на загальну суму 5 271 тис.грн. Виготовлено 

власними силами пiдприємства виробниче обладнання на суму 3 454 тис.грн. Модернiзовано 

виробниче обладнання на суму 336 тис.грн 

В 2017 году було придбано виробниче обладнання на загальну суму 12 347 тис.грн. Виготовлено 
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власними силами пiдприємства виробниче обладнання на суму 7 965 тис.грн. Модернiзовано 

виробниче обладнання на суму 491 тис.грн. 

В 2018 году було придбано виробниче обладнання на загальну суму 10 099 тис.грн. Виготовлено 

власними силами пiдприємства виробниче обладнання на суму 6 665 тис.грн. Модернiзовано 

виробниче обладнання на суму 553 тис.грн. Надходження активiв з прав користування - 171 113 

тис.грн. 

В 2019 году було придбано виробниче обладнання на загальну суму 4 718 тис.грн. Виготовлено 

власними силами пiдприємства виробниче обладнання на суму 3 856 тис.грн. Модернiзовано 

виробниче обладнання на суму 454 тис.грн. Надходження активiв з прав користування - 5 681 

тис.грн.  

Всi придбання, модернiзацiї були виконанi за рахунок власних коштiв. 

 

Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв: 

Найбiльшими продажами за останнi п'ять рокiв були наступнi (залишкова вартiсть): 

- Пресс форма Кришки Сп.SC 32 клипса пласт S.05.371.001 ПФ.084.00.00 - 143 тис.грн. в 2015 

роцi; 

- Центр дер/обраб. 6-ти коорд. - 403 тис.грн. в 2018 роцi. 

- Пресс-форма Основа подголовника Frame ПФ.143.00.00 - 126 тис.грн в 2019р 

Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй або придбань у 2020р. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи: 

- Активи з права користування 

- Будiвлi та споруди 

- Машини та обладнання 

- Транспортнi засоби 

- Iнструменти, прилади, iнвентар 

- Iншi основнi засоби. 

Значну частину основних засобiв, якi знаходяться на балансi пiдприємства, складають активи з 

права користування. 

Активи з права оренди Товариство вiдображає в Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) у складi 

статтi "Основнi засоби" з вiдповiдними розкриттям в примiтках до фiнансової звiтностi. 

На момент укладання договору ОРЕНДИ Товариство робить оцiнки, чи є договiр орендою, або 

чи мiстить договiр оренду. Тобто Товариство визначає, чи передає договiр право контролювати 

користування iдентифiкованим активом протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю.   

Товариство визнає активи з права користування на дату початку оренди (на дату коли базовий 

актив стає доступним до використання).  

Активи з права користування вiдображаються за первiсною вартiстю, за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї, накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi та коригування 

переоцiнки орендного зобов'язання.  

Первiсна вартiсть активiв з права користування включає суми первiсної оцiнки орендного 
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зобов'язання, понесенi первiснi прямi витрати та оренднi платежi, якi були здiйсненi на, або до 

дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулiв до оренди.  

Акти з права користування в подальшому амортизуються на прямолiнiйнiй основi протягом 

очiкуваного термiну оренди. Строк оренди вiдповiдає перiоду, протягом якого контракт не може 

бути вiдмiнений, за винятком випадкiв, коли Товариство обгрунтовано впевнено у реалiзацiї 

можливостi продовження оренди. 

Станом на 31 грудня 2018 року балансова вартiсть активiв з права користування склала 141 547 

тис.грн, станом на 31 грудня 2019р. - 117 163 тис.грн. 

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду та облiковуються на позабалансових 

рахунках станом на 31.12.2019р. складає - 74 944 тис.грн.  

Виробничi потужностi пiдприємства складаються з основних засобiв, вказаних вище, якi або 

перебувають у власностi Товариства, або орендованi. Ступiнь використання 100%. 

Машини та обладнання розташованi на трьох виробничих майданчиках в м. Харкiв за адресами: 

Григорiвське шосе, 88; вул.Достоєвського, 3; вул. Мала Панасiвська, 181.  

Основнi засоби утримуються в належному станi, використовуються здебiльшого для 

виробництва меблiв для офiсiв, ткацького виробництва, виробництва труб, порожнистих 

профiлiв i фiтингiв зi сталi. Фiнансування утримання активiв пiдприємства здiйснюється за 

рахунок власного капiталу пiдприємства.  

В своїй дiяльностi керiвництво та спiвробiтники АТ "Новий Стиль", а також пiдряднi органiзацiї, 

що виконують роботу за дорученням АТ "Новий Стиль", дотримуються вимог мiжнародних, 

законодавчих, нормативних стандартiв i актiв у сферi охорони навколишнього природного 

середовища. 

Виробничi процеси АТ "Новий Стиль" здiйснюються у вiдповiдностi до стандарту системи 

екологiчного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015. У 2019 роцi пiдприємство успiшно пройшло 

сертифiкацiю системи екологiчного менеджменту ДСТУ ISO 14001:2015. Система екологiчного 

менеджменту є основним iнструментом врахування екологiчних прiоритетiв при плануваннi 

виробничої дiяльностi i поширюється на всi виробничi пiдроздiли пiдприємства. 

Викиди забруднюючих речовин АТ "Новий Стиль" здiйснюються на пiдставi Дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами. Щороку пiдприємство 

проводить монiторинг викидiв та перевiрку ефективностi роботи встановлених газоочисних 

установок.  

В АТ "Новий Стиль" впроваджено систему сортування вiдходiв, що дозволяє значно збiльшити 

рiвень передачi вiдходiв на переробку та повторне використання (папiр, картон, полiетилен, 

використана тара тощо). 

Природоохоронна робота АТ "Новий Стиль" спрямована на: 

- дотримання обов'язкових вимог екологiчного законодавства України; 

- постiйне вдосконалення структури екологiчного управлiння; 

- забезпечення господарської дiяльностi необхiдною дозвiльною та лiцензiйною документацiєю; 

- запобiгання забруднення навколишнього природного середовища; 

- мiнiмiзацiю негативного впливу виробничої дiяльностi на довкiлля;  

- урахування екологiчних чинникiв пiд час планування дiяльностi та здiйснення закупiвель 

технологiй, матерiалiв i устаткування, виконання робiт та послуг; 

АТ "Новiй Стиль" щорiчно складає звiт з виконання комплексних природоохоронних заходiв, 

який включає заходи з: 

- охорони i використання водних ресурсiв; 

- охорони атмосферного повiтря; 

- охорони земельних ресурсiв; 

-  поводження з вiдходами.  
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Виконання АТ "Новий Стиль" природоохоронних заходiв здiйснюється шляхом: 

- проведення перiодичного лабораторного контролю за рiвнем забруднення довкiлля та аналiз 

стану екологiчної безпеки в районах впливу виробничої дiяльностi пiдприємства; 

- розроблення дозвiльних документiв на здiйснення виробничої дiяльностi та узгодження їх з 

дозвiльними органами;  

- оформлення державної статистичної звiтностi з охорони навколишнього природнього 

середовища; 

- проведення розрахункiв та сплата обов'язкових зборiв за забруднення навколишнього 

природного середовища; 

- укладання договорiв на вивiз, розмiщення та утилiзацiю промислових i побутових вiдходiв; 

- забезпечення ефективної роботи очисних споруд та обладнання природоохоронного значення, 

пiдтримання їх справного стану; 

- благоустрiй та озеленення виробничих майданчикiв i прилеглих територiй. 

У звiтному роцi товариство не здiйснювало значних правочинiв щодо ОЗ. 

Плани капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв - не 

складались. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

В першi мiсяцi 2020 року коронавiрус (COVID-19) поширився по всьому свiту, i його 

негативний вплив посилився, що суттєво вплинуло на економiчне становище як України, так i 

Товариства.  

Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19 на дату пiдготовки фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити 

обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати 

дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах. Внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, 

пов'язаних зi спалахом короновiрусу COVID-19, Товариство не має практичної можливостi 

точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi 

результати дiяльностi в 2020 роцi. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Фiнансове становище пiдприємства достатньо стабiльне. Заборгованостi з виплати заробiтної 

плати, податкiв та iнших обов'язкових платежiв немає. Робочого капiталу достатньо для 

фiнансування поточних потреб. Фiнансування пiдприємства вiдбувається за власнi кошти. 

Але слiд зауважити, що у зв'язку з поширенням коронавiрус (COVID-19) в першi мiсяцi 2020р. 

значна кiлькiсть компанiй в країнi були змушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на 

невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi час. Заходи, що вживаються для 

стримування поширення вiрусу, включаючи обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi 

дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну 

дiяльнiсть компанiй, у тому числi i Товариства. 

Товариство уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

На пiдприємствi не має укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець 

звiтного перiоду. 
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Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19 на дату пiдготовки фiнансової звiтностi за 2019 рiк 

залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити 

обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати 

дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах. Внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, 

пов'язаних зi спалахом короновiрусу COVID-19, Товариство не має практичної можливостi 

точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi 

результати дiяльностi в 2020 роцi.  

Керiвництво Товариства постiйно проводить детальний аналiз фiнансового впливу пандемiї 

COVID-19 i запровадження карантинних та обмежувальних заходiв на дiяльнiсть Пiдприємства. 

Аналiзуються та зводяться до мiнiмуму всi витрати пiдприємства.  

В цих умовах Товариство не складало стратегiю своєї подальшої дiяльностi на 2020 рiк. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Дослiджень та розробок емiтент не проводить та не планує. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Значних змiн у фiнансово - господарськiй дiяльностi пiдприємства за останнi три роки не 

вiдбулося.  

Пiдприємством були виконанi всi аспекти договiрних зобов'язань, якi могли б iстотно вплинути 

на фiнансову звiтнiсть у разi їх недотримання. Не iснує яких-небудь додаткових угод до дiючих 

договорiв, iнформацiя про якi не була розкрита. 

Наша компанiя визначила, що подiї якi повязанi з COVID-19 є некоригуючими по вiдношенню 

до фiнансової звiтностi за 2019 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан на 31.12.2019р. та результати 

дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року, не було скориговано на вплив подiй, 

пов'язаних з COVID-19. Фiнансова звiтнiсть 2019р. несе повну iнформацiю про фiнансовий стан 

пiдприємства.  

Але внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi сполохом короновiрусу COVID-

19, компанiя не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив 

зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2020 роцi. В теперiшнiй 

час компанiя уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями. 

Iншої iнформацiї, що передбачена для розкриття та яка може бути iстотною для оцiнки 

iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв - є 

вищим органом 

Єдиний акцiонер "ВГХ СТIЛ ТРЕЙДIНГ" Акцiонерне 

товариство ("VGH STEEL TRADING" 

Spolka Akcyjana) 
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Товариства. 

Генеральний 

директор 

Одноособовий виконавчий орган Iвiна Велта Володимирiвна 

Ревiзiйна комiсiя Голова Ревiзiйної комiсiї 

Член Ревiзiйної комiсiї 

Свiтлична Iрина Олександрiвна 

Косенко Таiсiя Андрiївна 
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V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Головний бухгалтер 
Шайдарова Наталiя 

Олександрiвна 
1975 Вища 26 

ТОВ "ВО "Монолiт", 

32675481, Лiквiдатор 

 

03.06.2009, 

безстроково 

Опис: 
Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського та податкового облiку на пiдприємствi, вiдповiдає за складання звiтностi Товариства.  

Розмiр виплаченої винагороди - 539 234,87 грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 

Обгрунтуваня змiн у персональному складi - змiн у звiтньому роцi не було.    

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв.  

Попереднi посади (протягом останнiх п'яти рокiв): лiквiдатор ТОВ "ВО "Монолiт". Iншi посади на iнших пiдприємствах не займає. 

2 

Генеральний директор Iвiна Велта Володимирiвна 1979 Вища 21 

АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", 

32565288, Начальник 

юридичного вiддiлу 

22.06.2016, до 

31.12.2020р. 

Опис: 
Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган, без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в 

межах компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Обов"язок Генерального директора полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю 

Товариства, що передбачає вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства. Повноваження та обов'язки посадової особи 

визначенi Статутом та контрактом на управлiння пiдприємством. 

Розмiр виплаченої винагороди - 740 234,84 грн. Винагорода в натуральнiй формi не виплачувалась. 

Обгрунтуваня змiн у персональному складi: у звiтному роцi змiни не вiдбувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рік.  

Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: начальник юридичного вiддiлу - АТ "НОВИЙ СТИЛЬ"; Генеральний директор - АТ 

"ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ".  

Посади на iнших пiдприємствах: директор ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ЮРИДИЧНЕ БЮРО "КIМ" (63701, Харкiвська обл., мiсто Куп'янськ, 

площа ЛЕНIНА, будинок 13). 

3 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Свiтлична Iрина 

Олександрiвна 
1979 Вища 19 

ЗАТ "КGS & Со", 32500503, 

Заступник головного 

бухгалтера 

27.04.2018, до 

26.04.2021р. 

Опис: 
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Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї полягають у здiйсненнi керiвництва дiяльнiстю ревiзiйного органу, який в свою чергу контролює 

фiнансово-господарську дiяльнiсть виконавчого органу Товариства. Обов`язки виконує колегiального у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до 

Статуту Товариства. 

Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, згiдно з умовами цивiльно-правового договору не виплачувалась. 

Обгрунтуваня змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.  

Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: працює на посадi - заступник фiнансового директора з економiки АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (61020, 

м.Харкiв, Григорiвське шосе, буд.88). 

4 

Член Ревiзiйної комiсiї Косенко Таiсiя Андрiївна 1989 Бакалавр 9 

АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", 

32565288, Економiст з 

фiнансової роботи 1 категорiї 

27.04.2018, до 

26.04.2021р. 

Опис: 
Як член Ревiзiйної комiсiї має повноваження та виконує обов`язки колегiального у складi Ревiзiйної комiсiї, вiдповiдно до Статуту Товариства. 

Винагорода, в т.ч. в натуральнiй формi, згiдно з умовами цивiльно-правового договору не виплачувалась. 

Обгрунтуваня змiн у персональному складi - у звiтному роцi змiни не вiдбувались. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 9 рокiв.  

Попереднi посади протягом останнiх п'яти рокiв: економiст з фiнансової роботи 1 категорiї, економiст, iнспектор з кадрiв АТ "НОВИЙ СТИЛЬ". 

Iншi посади на iнших пiдприємствах не займала. 
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Головний бухгалтер Шайдарова Наталiя Олександрiвна 0 0 0 0 

Генеральний директор Iвiна Велта Володимирiвна 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї Свiтлична Iрина Олександрiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Косенко Таiсiя Андрiївна 0 0 0 0 
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. 

Компанiя уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними поширенням по всьому свiту 

коронавiрусу (COVID-19). Тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19 залишаються 

невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i 

тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства 

в майбутнiх перiодах.  

Внаслiдок невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi спалахом короновiрусу COVID-19, 

Товариство не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив 

зазначених подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2020 роцi. 

В умовах невизначеностi тривалостi та впливу пандемiї COVID-19 перспективи подальшого 

розвитку Товариства не дослiджувались. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Фiнансова звiтнiсть за 2019р. несе повну iнформацiю про фiнансовий стан пiдприємства. 

За 2019 рiк доход вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, послуг) зменшився на 92 482 тис.грн, що 

становить 6,4 вiдсоткiв. 

Бiльш детальний аналiз розвитку Товариства не проводився. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не 

вiдбувалось. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Управлiння ризиками фiнансових iнструментiв здiйснює фiнансовiй вiддiл Товариства шляхом 

iдентифiкацiї, вимiрювання та оцiнки ризикiв, а також розробки та впровадження вiдповiдних 

методик та процедур щодо мiнiмiзацiї їх негативного впливу на дiяльнiсть Товариства. 

Протягом 2018-2019 рокiв Товариство не використовувала iнструментiв хеджування фiнансових 

ризикiв.  

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Фiнансовим iнструментам, якi Товариство використовує в ходi своєї дiяльностi, притаманнi 

певнi ризики, а саме кредитний ризик, ризик лiквiдностi, а також ринковий ризик, який включає 

валютний ризик. 

 

Ризик управлiння капiталом 

Метою Товариства у питаннях управлiння капiталом є захист здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi для того, що6 максимiзувати прибутки 

акцiонерам та вигоди iншим зацiкавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог 

законодавства України. Структура капiталу Товариства включає власний капiтал Товариства. 
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Для акцiонерних товариств законодавством України (на пiдставi фiнансової звiтностi 

Товариства) встановлено наступнi вимоги щодо капiталу:  

- якщо вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства на кiнець другого або кожного 

наступного фiнансового року є меншою, нiж його статутний капiтал, Товариство має зменшити 

свiй статутний капiтал та внести вiдповiднi змiни до свого Статуту;   

- якщо вартiсть чистих активiв становить менше, нiж мiнiмальний статутний капiтал (1250 

мiнiмальних заробiтних плат на дату реєстрацiї акцiонерного товариства), акцiонерне 

товариство пiдлягає лiквiдацiї.  

Керiвництво вважає, що Товариство вiдповiдає зазначеним вимогам щодо капiталу.  

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повнiстю або 

частково свої зобов'язання перед Товариством вчасно, що призведе до фiнансових збиткiв 

Товариства. Кредитний ризик для Товариства походить головним чином вiд дебiторської 

заборгованостi за товари, роботи, послуги та грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв.  

Що стосується дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги вiд третiх сторiн. 

Товариство здiйснює торгiвельнi операцiї тiльки з вiдомими i кредитоспроможними покупцями 

третiми сторонами. Вiдповiдно до полiтики Товариства клiєнти, що бажають спiвпрацювати на 

кредитних умовах, в кожному конкретному випадку вiдповiдно аналiзуються i затверджуються. 

Крiм того, залишки дебiторської заборгованостi постiйно контролюються, завдяки чому 

вiрогiднiсть виникнення безнадiйної заборгованостi є незначною. 

Грошовi кошти Товариства та їхнi еквiваленти розмiщуються у банках, якi знаходяться в Українi 

i мають позитивну дiлову репутацiю. Керiвництво Товариства здiйснює постiйний монiторинг 

їхнього фiнансового стану. Кредитний ризик Товариства, пов'язаний з невиконанням банками 

своїх зобов'язань, обмежується сумою грошових коштiв та їхнiх еквiвалентiв, розмiщених у 

банках. 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство може зiткнутися з труднощами при погашеннi 

своїх фiнансових зобов'язань. 

Товариство здiйснює ретельний монiторинг та управлiння своєю позицiєю лiквiдностi. 

Товариство аналiзує свої фiнансовi активи та зобов'язання за строками погашення та планує 

свою лiквiднiсть в залежностi вiд очiкуваного термiну виконання зобов'язань за вiдповiдними 

фiнансовими iнструментами. 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик для Товариства пов'язаний з монетарними активами та зобов'язаннями, 

деномiнованими в iноземних валютах, а також iз загальною нестабiльною ситуацiєю на 

валютних ринках. Такий ризик виникає у результатi операцiй з купiвлi-продажу, якi 

здiйснюються Товариством у валютах, вiдмiнних вiд її функцiональної валюти. Товариство не 

використовує похiдних фiнансових iнструментiв для управлiння своїм валютним ризиком. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариством не розроблено та не впроваджено власного Кодексу корпоративного управлiння.  

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
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кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Впровадження власного Кодексу корпоративного управлiння, а також застосування кодексiв 

корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iншого кодексу 

корпоративного управлiння не планується. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
В Товариствi немає практики корпоративного управлiння, застосованої понад визначенi 

законодавством вимоги, тому будь-яка  вiдповiдна iнформацiя вiдсутня. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
З причин незастосування кодексу корпоративного управлiння факти про вiдхилення вiд 

положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутнi. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 21.01.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з UAB "Kesko Senukai Lithuania" (м. Каунас, 

Литва) (Покупець) додаткової угоди до Контракту № 15/10/M вiд  15.10.2008 р. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 21) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняте рiшення 

про укладення з UAB "Kesko Senukai Lithuania" (м. Каунас, Литва) (Покупець) 

додаткової угоди до Контракту № 15/10/M вiд  15.10.2008 р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 25.02.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, 

Покупець) додаткової угоди до Контракту № 27122018 вiд  27.12.2018 р. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 
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З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 21) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, Покупець) додаткової 

угоди до Контракту № 27122018 вiд  27.12.2018 р.  

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 22.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Схвалити правочин, щодо укладання Додаткової угоди № 7 вiд 26.12.2018р. до 

Контракту № 2601 вiд 26.01.2015р. на поставку товара, сторонами в яких виступає 

АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Постачальник) та СТОВ "Компанiя Офiсний Комфорт" 

(Покупець), змiна щодо: продовження строку дiї Контракту до 01.04.2019 року. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до ст.72 Закону України "Про акцiонернi товариства" 

та пп. 24) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення укладання Додаткової угоди 

№ 7 вiд 26.12.2018р. до Контракту № 2601 вiд 26.01.2015р. на поставку товара, 

сторонами в яких виступає АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Постачальник) та СТОВ 

"Компанiя Офiсний Комфорт" (Покупець), змiна щодо: продовження строку дiї 

Контракту до 01.04.2019 року. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надати згоду на укладення Додаткової угоди до Договору оренди № 170007 вiд 

23 грудня 2016  р., сторонами в яких виступає АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Орендар) та 

ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" (Орендодавець). 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про укладення Додаткової угоди до Договору оренди № 170007 вiд 23 грудня 

2016  р., сторонами в яких виступає АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" (Орендар) та ТОВ 

"ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" (Орендодавець).  

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 01.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 
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Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надання згоди на укладання договору про внесення змiн до кредитного 

договору № ХК2018-0059 вiд 23.07.2018 р. з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

2. Уповноваження Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiної Велти 

Володимирiвни та Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськової Олени 

Валентинiвни на пiдписання кредитного договору. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 25) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

щодо укладання договору про внесення змiн до кредитного договору № ХК2018-

0059 вiд 23.07.2018 р. з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 25) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту уповноважити 

Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту Володимирiвну та 

Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену Валентинiвну на 

пiдписання кредитного договору. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 17.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Затвердити додатковi угоди, якi вносились до трудового контракту б/н вiд 

22.06.2016 року, укладеного з Iвiною Велтою Володимирiвною. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 19) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про затвердження додаткових угод, якi були укладенi до трудового контракту б/н 

вiд 22.06.2016 року, укладеного з Iвiною Велтою Володимирiвною. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2018 рiк. 

2. Звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 

2018 рiк. 

3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 

4. Затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

2018 р.  

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 
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З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 11) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" за 2018 рiк. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

затверджено звiт Ревiзiйної комiсiї за результатами фiнансово-господарської 

дiяльностi за 2018 рiк. 

З 3-го питання - вiдповiдно до пп. 13) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

затверджено рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 

З 4-го питання - вiдповiдно до пп. 14) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

затверджено результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2018 

рiк: збитки в розмiрi 11 407 тис.грн.  

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 26.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1 Про затвердження рiчної звiтностi Товариства за 2018 рiк. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 13) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про затвердження рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 

рiк. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 26.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про надання згоди на укладення додаткової угоди до 

Договору позики № 180757 вiд 20.04.2018 р. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про надання згоди на укладення додаткової угоди до Договору позики № 180757 

вiд 20.04.2018 р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 07.06.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 
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Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надання згоди на внесення змiн до кредитного договору № ХК2018-0059 вiд 

23.07.2018 року. 

2. Уповноваження Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту 

Володимирiвну та Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену 

Валентинiвну на пiдписання Договору про внесення змiн  до кредитного договору 

№ ХК2018-0059 вiд 23.07.2018 року та виконання всiх пов'язаних з цим дiй. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про внесення змiн до кредитного договору № ХК2018-0059 вiд 23.07.2018 року. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

уповноважити Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту 

Володимирiвну, Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену 

Валентинiвну на пiдписання Договору про внесення змiн №3 до кредитного 

договору № ХК2018-0059 вiд 23.07.2018 року та виконання всiх пов'язаних з цим 

дiй. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 05.07.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення щодо внесення змiн до Договору поставки № П-

686125/01/18 вiд 29.12.2017 р. укладеного з ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", шляхом 

укладення додаткової угоди. 

2. Уповноважити Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту 

Володимирiвну та Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену 

Валентинiвну на пiдписання додаткової угоди до Договору поставки № П-

686125/01/18 вiд 29.12.2017 р. укладеного з ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ" та 

виконання всiх пов'язаних з цим дiй. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання -  вiдповiдно до пп. 22) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про внесення змiн до п. 4.4. Договору поставки № П-686125/01/18 вiд 29.12.2017 

р. укладеного з ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ", шляхом укладення додаткової угоди'. 

З 2-го питання -  вiдповiдно до пп. 22) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту уповноважити 

Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту Володимирiвну та 

Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену Валентинiвну на 

пiдписання додаткової угоди до Договору поставки № П-686125/01/18 вiд 

29.12.2017 р. укладеного з ТОВ "МЕТIНВЕСТ-СМЦ"  щодо викладення п. 4.4. 

цього договору в новiй редакцiї та виконання всiх пов'язаних з цим дiй. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 
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Дата проведення 06.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, 

Покупець) додаткової угоди до Контракту № 27122018 вiд  27.12.2018 р.; 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 21) п. 7.2.5 Статуту АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

прийняти рiшення про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, 

Покупець) додаткової угоди до Контракту № 27122018 вiд  27.12.2018 р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 06.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, 

Покупець) додаткової угоди до Контракту № 23072014 вiд 23.07.2014р.  

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 21) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, Покупець) додаткової угоди до 

Контракту № № 23072014 вiд 23.07.2014р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 09.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надання згоди на укладання кредитного договору з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

2. Уповноваження Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiної Велти 

Володимирiвни та Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськової Олени 

Валентинiвни на пiдписання кредитного договору з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 25) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладання кредитного договору з ПАТ "БАНК ВОСТОК". 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 25) п. 7.2.5 Статуту уповноважити 

Генерального директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Iвiну Велту Володимирiвну, 

Фiнансового директора АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" Єськову Олену Валентинiвну на 
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пiдписання кредитного договору з ПАТ "БАНК ВОСТОК" та виконання всiх 

пов'язаних з цим дiй. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 14.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, 

Покупець) додаткової угоди до Контракту № 27122018 вiд 27.12.2018 р. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 21) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ООО "РАДОМ" (Росiйська Федерацiя, Покупець) додаткової угоди до 

Контракту № 27122018 вiд 27.12.2018 р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 30.08.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надання попередньої згоди на укладання Додаткових угод до Договорiв, 

Контрактiв, Угод, стороною в яких виступає АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", щодо змiни 

банкiвських реквiзитiв АТ "НОВИЙ СТИЛЬ вiдносно введення коду IBAN. 

2. Прийняття рiшення про укладення додаткової угоди до Договору поставки 

товару № 4371/80/10 р. вiд 05.10.2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕПIЦЕНТР К". 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

надання попередньої згоди на укладання Додаткових угод до Договорiв, 

Контрактiв, Угод, стороною в яких виступає АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", щодо змiни 

банкiвських реквiзитiв АТ "НОВИЙ СТИЛЬ вiдносно введення коду IBAN. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення додаткової угоди до Договору поставки товару № 4371/80/10 р. вiд 

05.10.2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЕПIЦЕНТР К". 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 20.09.2019 

Кворум зборів 100 



37 

 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення виконання АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" зобов'язань  за договором на 

закупiвлю код Нацiонального класифiкатора України "Єдиний закупiвельний 

словник" ДК 021:2015 (CPV:2008) - 39110000-6 "Сидiння, стiльцi та супутнi 

вироби i частини до них"  ( Крiсла та стiльцi по лоту: Лот 1. Крiсла та стiльцi для 

навчальних корпусiв), що буде укладений мiж АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" та 

Державним вищим навчальним закладом "Прикарпатський нацiональний 

унiверситет iменi Василя Стефаника". 

2. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення виконання АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" зобов'язань за договором на 

закупiвлю код Нацiонального класифiкатора України "Єдиний закупiвельний 

словник" ДК 021:2015 (CPV:2008) - 39110000-6 "Сидiння, стiльцi та супутнi 

вироби i частини до них" (Крiсла та стiльцi по  лоту: Лот 2. Стiльцi для 

гуртожитку), що буде укладений мiж АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" та Державним вищим 

навчальним закладом "Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя 

Стефаника". 

3. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ 

МЕТРОПОЛIТЕН" на закупiвлю: "Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i частини до 

них, код 39110000-6 за ДК 15 (стiльцi та крiсла)". 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення виконання АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" зобов'язань  за договором на закупiвлю код Нацiонального 

класифiкатора України "Єдиний закупiвельний словник" ДК 021:2015 (CPV:2008) 

- 39110000-6 "Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i частини до них"  ( Крiсла та 

стiльцi по лоту: Лот 1. Крiсла та стiльцi для навчальних корпусiв), що буде 

укладений мiж АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" та Державним вищим навчальним закладом 

"Прикарпатський нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника". 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення виконання АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" зобов'язань за договором на закупiвлю код Нацiонального 

класифiкатора України "Єдиний закупiвельний словник" ДК 021:2015 (CPV:2008) 

- 39110000-6 "Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i частини до них" (Крiсла та 

стiльцi по  лоту: Лот 2. Стiльцi для гуртожитку), що буде укладений мiж АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" та Державним вищим навчальним закладом "Прикарпатський 

нацiональний унiверситет iменi Василя Стефаника". 

З 3-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛIТЕН" на закупiвлю: "Сидiння, 

стiльцi та супутнi вироби i частини до них, код 39110000-6 за ДК 021:2015 

(стiльцi та крiсла)". 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 
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Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 24.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує Управлiння освiти i науки Тернопiльської обласної державної 

адмiнiстрацiї на закупiвлю: ДК 021:2015: 39160000-1 - Шкiльнi меблi (Столи 

учнiвськi та стiльцi), iдентифiкатор закупiвлi - UA-2019-09-10-001347-b. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує Управлiння 

освiти i науки Тернопiльської обласної державної адмiнiстрацiї на закупiвлю: ДК 

021:2015: 39160000-1 - Шкiльнi меблi (Столи учнiвськi та стiльцi), iдентифiкатор 

закупiвлi - UA-2019-09-10-001347-b. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 01.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з NOWY STYL Sp.z.o.o. (Польща), Покупець 

додаткової угоди до Контракту № 0518EU вiд 24.05.2018 р. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з NOWY STYL Sp.z.o.o. (Польща), Покупець додаткової угоди до 

Контракту № 0518EU вiд 24.05.2018 р. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 01.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" 

(Орендодавець) договору оренди обладнання № 90010  вiд 01.11.2019 року; 

2. Надання попередньої згоди на укладання з ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" з 

листопада 2019 року по жовтень 2020 року додаткових угод до Договору оренди 

обладнання№ 90010 вiд 01.11.2019 року. 
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Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" (Орендодавець) договору оренди 

обладнання № 90010  вiд 01.11.2019 року. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

надання попередньої згоди на укладання з ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН" з 

листопада 2019 року по жовтень 2020 року додаткових угод до Договору оренди 

обладнання № 90010 вiд 01.11.2019 року. Уповноважити Генерального директора 

Товариства на свiй розсуд визначати умови додаткових угод до Договору оренди 

обладнання № 90010 вiд 01.11.2019 року. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення додаткової угоди до Договору поставки 

товару № 4371/80/10 р. вiд 05.10.2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕПIЦЕНТР К". 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення додаткової угоди до Договору поставки товару № 4371/80/10 р. вiд 

05.10.2010 р., укладеного з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"ЕПIЦЕНТР К". 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 19.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з ТОВ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" 

(Постачальник) Договору № 1113537/11/19. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ТОВ "МЕТIНВЕСТ - СМЦ" (Постачальник) Договору № П-

1113537/11/19. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 
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Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 20.11.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" на 

закупiвлю: "Офiснi меблi" код 39130000-2 за ДК 021:2015 (меблi офiснi), 

iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-06-002110-b. 

2. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" на 

закупiвлю: "Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i частини до них", код 39110000-6 

за ДК 021:2015 (стiльцi та крiсла офiснi), iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-06-

002123-b. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" на закупiвлю: "Офiснi меблi" код 

39130000-2 за ДК 021:2015 (меблi офiснi), iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-

06-002110-b. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує КОМУНАЛЬНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" на закупiвлю: "Сидiння, стiльцi та супутнi 

вироби i частини до них", код 39110000-6 за ДК 021:2015 (стiльцi та крiсла 

офiснi), iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-06-002123-b. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 03.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує Господарсько-фiнансовий департамент Секретарiату Кабiнету 

Мiнiстрiв України на закупiвлю: "Крiсла офiснi (ДК 021:2015 "39110000 - 6 

Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i частини до них")", iдентифiкатор закупiвлi: 

UA-2019-11-22-003433-b. 

2. Прийняти рiшення про укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на 

забезпечення пропозицiї АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, 

що влаштовує Господарсько-фiнансовий департамент Секретарiату Кабiнету 

Мiнiстрiв України на закупiвлю: "Офiснi меблi (ДК 021:2015 "39130000 - 2 Офiснi 

меблi")", iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-22-003369-b. 
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Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує Господарсько-

фiнансовий департамент Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України на закупiвлю: 

"Крiсла офiснi (ДК 021:2015 "39110000 - 6 Сидiння, стiльцi та супутнi вироби i 

частини до них")", iдентифiкатор закупiвлi: UA-2019-11-22-003433-b. 

З 2-го питання - вiдповiдно до пп. 22) п. 7.2.5 Статуту прийняти рiшення про 

укладення з ПАТ "Банк Восток" договору гарантiї на забезпечення пропозицiї АТ 

"НОВИЙ СТИЛЬ" щодо участi у вiдкритих торгах, що влаштовує Господарсько-

фiнансовий департамент Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України на закупiвлю: 

"Офiснi меблi (ДК 021:2015 "39130000 - 2 Офiснi меблi")", iдентифiкатор 

закупiвлi: UA-2019-11-22-003369-b. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 18.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про укладення з Shavonne Trading Limited  додаткової угоди 

до Лiцензiйного договору вiд 23.12.2016р.  

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 24) пiдроздiлу 7.2.5 Статуту прийняти рiшення 

про укладення з Shavonne Trading Limited  (Лiцензiар) додаткової угоди до 

Лiцензiйного договору. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 23.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Уповноваження Фiнансового директора Товариства Єськової Олени 

Валентинiвни на укладання та пiдписання протягом 2020 року, вiд iменi АТ 

"Новий Стиль",  договорiв з адвокатами про надання правової допомоги з метою 

здiйснення представництва iнтересiв АТ "Новий Стиль" в судах. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - уповноважити Фiнансового директора Товариства Єськову Олену 

Валентинiвну протягом 2020 року (з 23.12.2019 по 22.12.2020) укладати та 
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пiдписувати вiд iменi АТ "Новий Стиль" договори з адвокатами про надання 

правової допомоги з метою здiйснення представництва iнтересiв АТ "Новий 

Стиль" в судах та здiйснювати усi необхiднi дiї пов'язанi з укладанням цих 

договорiв. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 23.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Надання попередньої згоди Генеральному директору АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" на 

укладання договорiв банкiвської гарантiї для участi у тендерних процедурах 

закупiвлi на поставку стiльцiв, меблiв (у тому числi, але не виключно шкiльних 

меблiв) та до договорiв, укладених за наслiдками проведення таких процедур 

протягом календарного року починаючи з 23.12.2019 р. до 22.12.2020 р. включно. 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 25) п. 7.2.5 Статуту надати  попередню згоду 

Генеральному директору АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" на укладання договорiв 

банкiвської гарантiї для участi у тендерних процедурах закупiвлi на поставку 

стiльцiв, меблiв (у тому числi, але не виключно шкiльних меблiв) та до договорiв, 

укладених за наслiдками проведення таких процедур протягом календарного року 

починаючи з 23.12.2019 р. до 22.12.2020 р. включно. Уповноважити Генерального 

директора на пiдставi Статуту пiдписувати вiд iменi АТ "НОВИЙ СТИЛЬ" 

договори банкiвської гарантiї. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 23.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведено за iнiцiативою Генерального директора. 

Порядок денний (перелiк питань, щодо яких приймаються рiшення): 

1. Прийняття рiшення про надання попередньої згоди на  укладання договорiв 

позики з наступними пiдприємствами - сторонами зазначених договорiв: АТ 

"ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ", ТОВ 

"ЕКОНОМТОЧКА", ТОВ "СКАЙФОАМ", ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН", ТОВ 

"ПЛАЙТЕХ", ТОВ "ЛIГIУМ С" протягом 2020 року (з 23.12.2019 р. до 22.12.2020 

року включно). 

 

Пропозицiй щодо змiн та доповнень до порядку денного не надходило. 

 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З 1-го питання - вiдповiдно до пп. 25) п. 7.2.5 Статуту прийняте рiшення про 

надання попередньої згоди на укладання договорiв позики з наступними 

пiдприємствами - сторонами зазначених договорiв: АТ 

"ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ", АТ "ДЕРГАЧIВСЬКА РАЙАГРОХIМIЯ", ТОВ 

"ЕКОНОМТОЧКА", ТОВ "СКАЙФОАМ", ТОВ "ОФIС МЕБЛI ДИЗАЙН", ТОВ 
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"ПЛАЙТЕХ", ТОВ "ЛIГIУМ С" протягом 2020 року (з 23.12.2019 р. до 22.12.2020 

року включно). Уповноважити Генерального директора на свiй розсуд визначати 

умови зазначених договорiв позики. 

Рiшення прийнято з усiх питань порядку денного. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) Товариство має єдиного акцiонера.  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 
Товариство має єдиного акцiонера. Рiшення приймались 

одноособово. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити) Рiшення приймались з причин забезпечення поточної 
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господарської дiяльностi Товариства. Бiльш детально iнформацiя 

викладена в роздiлi "Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв". 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган X  

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

Рiшення єдиного 

акцiонера приймались з 

iнiцiативи Генерального 

директора. 

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

100% акцiй Товариства належить однiй особi i 

положення статей 33-48 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" не застосовуються. 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

100% акцiй Товариства належить однiй особi i 

положення статей 33-48 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" не застосовуються. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Наглядову раду не створено X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядову раду не створено 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

Наглядову раду не створено 



45 

 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X --- 

З питань призначень  X --- 

З винагород  X --- 

Інше (зазначити) Наглядову раду не створено  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Наглядову раду не створено 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Наглядову раду не створено 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Наглядову раду не створено 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Наглядову раду не створено 
X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового  X 
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члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) Наглядову раду не створено 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) Наглядову раду не створено 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Генеральний директор - 

Iвiна Велта 

Володимирiвна 

- Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом, що 

пiдзвiтний загальним зборам (єдиному акцiонеру) i органiзує 

виконання їх рiшень; 

- здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 

- органiзовує вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до 

виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв; 

- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених 

Загальними зборами акцiонерiв, дiйсним Статутом i чинним 

законодавством; 

- органiзує бухгалтерський, податковий, оперативний, 

статистичний облiк i звiтнiсть. 

- дiє вiд iменi Товариства. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Генеральний директор є одноосiбним виконавчим органом i 

рiшення приймаються одноосiбно шляхом видання наказiв та 

розпоряджень. Протягом 2019 року Генеральним директором 

приймались рiшення по всiм питанням,  пов'язаним з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства в межах 

повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом 

Товариства, а також контрактом, укладеним з ним. 

Вiдповiдно до чинного законодавства, Товариство не розкриває 

iнформацiю про дiяльнiсть виконавчого органу Товариства до 

складу якої входить iнформацiя про змiни у структурi 

виконавчого органу, про результати роботи виконавчого органу 

та аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи зазначення 
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того, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни у 

фiнансово-господарськiй дiяльностi товариства. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Вiдповiдно до чинного законодавства, Товариство не розкриває 

iнформацiю. 

 

Примітки 
-----  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Спецiального документу, яким встановлюються вимоги щодо характеристик систем 

внутрiшнього контролю i управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. 

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає 

рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi 

ресурси.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови так ні ні ні 



48 

 

та членів виконавчого органу 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора так ні ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні ні так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 
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яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так ні так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Інше (зазначити) Товариство має єдиного акцiонера. Рiшення приймались одноособово. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 
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За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 "ВГХ СТIЛ ТРЕЙДIНГ" Акцiонерне 

товариство ("VGH STEEL 

TRADING" Spolka Akcyjana) 

370419100 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

12 862 593 0 обмеження вiдсутнi  

Опис --- 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
- Генеральний директор призначається та звiльняється за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

(рiшення єдиного акцiонера). Пiдстави припинення повноважень Генерального директора 

встановлюються законом, Статутом товариства, а також контрактом, укладеним з ним. 

- Члени Ревiзiйної комiсiї обираються й повноваження їх припиняються за рiшенням Загальних 

зборiв акцiонерiв (Єдиного акцiонера). Голова Ревiзiйної комiсiї обирається членами Ревiзiйної 

комiсiї з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Ревiзiйної комiсiї. 
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- Головний бухгалтер призначається та звiльняється за наказом  Генерального директора. 

- Будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в 

разi їх звiльнення не передбаченi 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
- Повноваження Генерального директора: 

Генеральний директор - одноособовий виконавчий орган. Пiдзвiтний загальним зборам 

(єдиному акцiонеру), органiзує виконання їх рiшень. Генеральний директор дiє вiд iменi 

Товариства. 

Генеральний директор Товариства: 

- здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства; 

- вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; 

- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акцiонерiв, 

дiйсним Статутом i чинним законодавством; 

- органiзує бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний облiк i звiтнiсть 

 

- Повноваження Головного бухгалтера - забезпечення ведення бухгалтерського та податкового 

облiку пiдприємства, облiк активiв та пасивiв пiдприємства. 

 

- Повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї: 

Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв та вимагати 

скликання позачергових загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiм 

на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого 

голосу. 

Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової  ради Товариства. 

Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 

результатами фiнансового року.  

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 

фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому  мiститься iнформацiя про: 

- пiдтвердження достовiрностi  та  повноти даних  фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської  дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
 

Висновок 

 

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї Звiту про 

корпоративне управлiння АТ "НОВИЙ СТИЛЬ", що включає опис основних характеристик 

систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками, особи, яка прямо або опосередковано є 

власником пакета акцiй, iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонера (уча-сника) на загальних зборах, опис порядку призначення та звiльнення посадових 

осiб, опис повноважень посадових осiб за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 

У вiдповiдностi до ч. З ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", ми 

перевiрили iнформацiю, зазначену у пунктах 1-4 та висловлюємо думку щодо iнформацiї, зазна-
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ченої у пунктах 5-9 цiєї статтi Закону. Ця iнформацiя входить до складу Звiту про корпоративне 

управлiння емiтента. 

На нашу думку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiння, що додається, складена у усiх 

суттєвих аспектах, вiдповiдно до вимог, зазначених у ст. 401 "Звiт керiвництва" Закону України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV (зi змiнами та 

доповненнями), щодо розкриття iнформацiї у Звiтi про корпоративне управлiння емiтента за 

2019 рiк вiдповiдно до встановлених Законом критерiїв. 

 

Iнша iнформацiя 

 

Наша думка щодо iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння не поширюється на iншу 

iнформацiю Звiту про корпоративне управлiння, i ми не надаємо висновок з будь-яким рiвнем 

впевненостi щодо такої iнформацiї. У зв'язку з виконання завдання з надання впевненостi 

нашою вiдповiдальнiстю згiдно вимог частини З статтi 401 Закону України "Про цiннi папери та 

фондо-вий ринок" є перевiрка iншої iнформацiї Звiту про корпоративне управлiння та при цьому 

розг-лянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та iнформацiєю Звiту про 

кор-поративне управлiння або нашими знаннями, отриманими пiд час виконання завдання з 

надання впевненостi, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве 

викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що iснує суттєве 

викривлення цiєї iн-шої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили 

таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

Повне найменування аудиторської фiрми ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ "ФIРМА "ДАНИЛЕНКО I ПАРТНЕРИ" 

Код за ЄДРПОУ 38278138 

Адреса 61089, м. Харкiв, вул. Ясна, б.2 

Включення до роздiлiв Реєстру аудиторiв та суб'єктiв аудитор-ської дiяльностi (реєстрацiйний 

№ 4532) - суб'єкти аудиторської дiяльностi 

 

Основнi вiдомостi про умови договору 

Дата i номер договору на проведення аудиту № 0403/2020  вiд 04.03.2020 р. 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 04.03.2020 р.- 20.04.2020 р. 

 

Аудитор                                     Могильова I.А. 

 

Дата звiту аудитора: 

- 21 квiтня 2020 року 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Iнформацiя, передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринку фiнансових послуг" не надається у зв'язку з тим, що Товариство не є фiнансовою 

установою. 
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VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

"ВГХ СТIЛ ТРЕЙДIНГ" 

Акцiонерне товариство ("VGH 

STEEL TRADING" Spolka 

Akcyjana) 

370419100 38400, Польща, 

м.Кросно, воєводство 

Пiдкарпатське, 

вулиця Пужака, 

буд.49 

12 862 593 100 12 862 593 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 12 862 593 100 12 862 593 0 
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X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

12 862 593 64 312 965,00 Кожна проста акцiя Товариства дає її власнику 

однакова сукупнiсть прав, включаючи права на:  

1) участь в управлiннi Товариством (шляхом участi у 

загальних зборах акцiонерiв);  

2) отримання дивiдендiв;  

3) отримання, в разi лiквiдацiї Товариства, частини 

його майна або вартостi частини майна Товариства; 

4) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства; 

5) вiдчуження належних йому акцiй,  у вiдповiдностi з 

чинним законодавством; 

6) переважне право на придбання простих акцiй 

Товариства, щодо яких прийнято рiшення про 

розмiщення при додатковiй емiсiї акцiй, в порядку, 

передбаченому цим Статутом та чинним 

законодавством. 

Акцiонери - власники простих акцiй Товариства, 

можуть мати й iншi права, передбаченi актами 

законодавства та Статутом Товариства. 

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

Акцiонери Товариства зобов'язанi:  

- дотримуватися цього Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

- виконувати рiшення загальних зборiв, iнших органiв 

Товариства;  

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю;  

- оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Товариства;  

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства.  

Наявнiсть публiчної пропозицiї та 

допуск до торгiв на фондовiй бiржi - 

вiдсутнi 
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Акцiонери мають iншi обов'язки, встановленi чинним 

законодавством та Статутом Товариства. 

Примітки: 

---- 
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XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22.11.2011 520/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000127773 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

5 12 862 593 64 312 965 100 

Опис 

Обiг цiнних паперiв здiйснюється на вторинному позабiржовому ринку. Торгiвля на фондових бiржах не вiдбувається. Процедуру 

лiстингу/делiстингу цiннi папери не проходили. Додаткова емiсiя акцiй протягом звiтного року не здiйснювалась. 

Товариство випуск iнших цiнних паперiв, випуски яких пiдлягають реєстрацiї, не здiйснювало. Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду 

не здiйснювався.  
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

22.11.2011 520/1/11 UA4000127773 12 862 593 64 312 965 12 862 593 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено та голосуючi акцiї право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - вiдсутнi. 
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XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 173 593 143 252 75 370 74 944 248 963 218 196 

  будівлі та споруди 96 160 0 0 96 160 

  машини та обладнання 30 483 24 515 70 776 70 881 101 259 95 396 

  транспортні засоби 104 279 1 328 1 328 1 432 1 607 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 142 910 118 298 3 266 2 735 146 176 121 033 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 173 593 143 252 75 370 74 944 248 963 218 196 

Опис 

Основнi засоби для облiку роздiленi на основнi групи: 

- Будiвлi та споруди 

- Машини та обладнання 

- Транспортнi засоби 

- Земельнi дiлянки 

- Iншi основнi засоби (у т.ч Активи з права користування) 

Термiни використання основних засобiв за основними групами: 

будiвель та споруд - 24-240 мiсяцiв, машин та обладнання - 24-120 

мiсяцiв, транспортних засобiв - 72-120 мiсяцiв, iнших основних засобiв 

- 24-144 мiсяцiв.  

До складу iнших основних засобiв включенi активи з права 

користування. Термiни використання активiв з права користування - 

24-84 мiсяцiв 

Станом на 31 грудня 2018 року первiсна вартiсть активiв з права 

користування склала - 171 113 тис.грн, станом на 31 грудня 2019р. - 172 

290 тис.грн. За перiод експлуатацiї нараховано зносу по активам з права 

користування станом на 31.12.2018р. - 29 566 тис.грн., станом на 

31.12.2019р. - 55 127 тис.грн.  

 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Сума, яка пiдлягає амортизацiї, складається з 

первiсної вартостi об'єкта основних засобiв, за вирахуванням його 

лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це попередньо 

оцiнена сума, яку Товариство отримало би на поточний час вiд вибуття 

активу пiсля вирахування всiх попередньо оцiнених витрат на вибуття, 

якщо актив є застарiлим та перебуває в станi, очiкуваному по 

закiнченнi строку його корисної експлуатацiї.  

Строк корисного використання основних засобiв визначається на 
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основi об`єктивного рiшення, що грунтується на досвiду експлуатацiї 

подiбних активiв. Строк використання та лiквiдацiйна вартiсть 

основних засобiв визначається по кожному основному засобу окремо. 

Основними засобами вважаються матерiальнi активи, вартiстю понад 

6000,00 гривень, що утримуються з метою їх використання процесi 

виробництва або поставок товарiв, надання послуг, здачi в оренду 

iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних функцiй, 

очiкуваний строк корисного використання яких бiльше одного року. 

Матерiальнi активи, з термiном корисного використання бiльше одного 

року та вартiстю до 6000 гривень, не зараховуються до основних 

засобiв, а їх вартiсть списується безпосередньо на витрати перiоду, чи 

включається в вартiсть iнших активiв. 

Усi основнi засоби утримуються в належному станi, використовуються 

за призначенням. 

Первiсна вартiсть основних засобiв на 31.12.2019р. складає - 262 006 

тис.грн. За перiод експлуатацiї нараховано зносу - 118 754 тис.грн. 

Ступiнь зносу 45,3%. Ступiнь використання 100%.  

Змiни у вартостi ОЗ у звiтному перiодi вiдбулись за рахунок придбання 

нових ОЗ на суму - 4 718 тис.грн., проведення реконструкцiй та 

модернiзацiй основних засобiв, якi були придбанi у попереднiх 

перiодах, на суму - 454 тис.грн. виготовлення ОС на суму - 3 856 

тис.грн, надходження активiв з прав користування - 5 681 тис.грн. 

Вибуло ОЗ у звiтному роцi на суму первiсної вартостi - 5 817 тис.грн. у 

т.ч в зв'язку з їх лiквiдацiєю на суму - 960 тис.грн., з переводом до 

складу запасiв на суму - 197 тис.грн, з продажем - 156 тис.грн, вибуття 

активiв з прав користування - 4 504 тис.грн.  

Частина основних засобiв передана в оперативну оренду. Залишкова 

вартiсть основних засобiв, переданих в операцiйну оренду станом на 

31.12.2019р. складає - 305 тис.грн. 

Не переданi в оперативну оренду основнi засоби використовуються для 

власних потреб пiдприємства. Обмежень на використання майна немає.  

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв на 

31.12.2019р. складає - 29 109 тис.грн. 

Вартiсть основних засобiв, що взятi в операцiйну оренду та 

облiковуються на позабалансових рахунках, на кiнець року складає - 74 

944 тис.грн. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

335 619 295 783 

Статутний капітал (тис.грн) 64 313 64 313 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

64 313 64 313 

Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй 

ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року). Визначення вартостi чистих активiв 

проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + 

Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - 

Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв 

Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (335 619 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного 

капiталу (64313 тис.грн.). Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу 

України. Величина статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства щодо величини  
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статутного капiталу. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 10 764 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 329 042 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 339 806 X X 

Опис Податковi зобов'язання це нарахованi податки, термiн сплати 

яких не настав. 

До складу iнших зобов'язань - 329 042 тис.грн. входять: 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими 

зобов'язаннями - 24 433 тис.грн. 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи 

послуги - 56 198 тис.грн.; 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з одержаних авансiв - 

19 552 тис.грн.; 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхуванням - 4141 

тис.грн.; 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 16 598 

тис.грн.; 

- Поточнi зобов'язання за розрахунками iз внутрiшнiх 

розрахункiв - 76 709 тис.грн.; 

- Поточнi забезпечення - 23 218 тис.грн. (включає в себе 

забезпечення майбутнiх витрат та платежiв, а саме 

забезпечення виплат вiдпусток у сумi - 23 218 тис.грн.); 

- Iншi поточнi зобов'язання - 138 тис.грн. 

- Iншi довгостроковi зобов'язання - 108 055 тис.грн. 

 



61 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Київська обл., м. Київ, вул. 

Тропiнiна, 7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +380445910400 

Факс +380444825201 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис Отримання послуг, передбачених 

договором про обслуговування 

випускiв цiнних паперiв. 

Депозитарiй немає Лiцензiї. Здiйснює 

дiяльнiсть згiдно Правил та Регламенту. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Фiрма "Даниленко i 

партнери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38278138 

Місцезнаходження 61089, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

Ясна, буд.2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 4532 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2012 

Міжміський код та телефон 057-700-33-40 

Факс 057-700-33-40 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Додатковi аудиторськi послуги, якi не 

обмеженi Законом України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть". 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "IНТЕР-

ПЛЮС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 
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Ідентифікаційний код юридичної особи 32586973 

Місцезнаходження 03150, Київська обл., м. Київ, вул. Анрi 

Барбюса, буд. 5В, оф. 146 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ № 584585 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.06.2011 

Міжміський код та телефон (044) 3945422 

Факс - 

Вид діяльності Послуги зi страхування 

Опис Добровiльне страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi перед 

третiми особами, страхування 

вiдповiдальностi роботодавця 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Кредитне 

Брокерське Агентство" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35332162 

Місцезнаходження 01054, Київська обл., м. Київ, вул. 

Гоголiвська, 6а, офiс 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 312/15 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон (044) 4869768 

Факс - 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 

Опис Оцiнка рухомого майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "УКРАЇНСЬКА 

ПРОФЕСIЙНА ОЦIНКА" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36691397 

Місцезнаходження 04050, Київська обл., м. Київ, вул. 

Мельникова, будинок 12 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 16/16 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.01.2016 

Міжміський код та телефон +3805012735 

Факс - 

Вид діяльності Оцiночна дiяльнiсть 
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Опис Оцiнка рухомого майна 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЬОДЛЬ 

АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32761355 

Місцезнаходження 61037, Харківська обл., м. Харкiв, вул. 

М. Гомоненко, буд.10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 3327 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.01.2004 

Міжміський код та телефон +380577177601 

Факс +380577544892 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

Опис Аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА 

"АГЕНТСТВО З РОЗВИТКУ 

IНФРАСТРУКТУРИ ФОНДОВОГО 

РИНКУ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Київська обл., м. Київ, вул. 

АНТОНОВИЧА, будинок 51, офiс 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ DR/00002/ARM 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

НКПЦФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон 0442875670 

Факс 0442875673 

Вид діяльності Регулювання та сприяння ефективному 

веденню економiчної дiяльностi 

Опис Послуга з оприлюднення регульованої 

iнформацiї вiд iменi учасникiв 

фондового ринку та подання звiтностi 

та/або адмiнiстративних даних до 

Комiсiї. 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВИЙ СТИЛЬ" 
за ЄДРПОУ 32565288 

Територія Харківська область, Жовтневий р-н за КОАТУУ 6310137900 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Виробництво меблів для офісів і 

підприємств торгівлі 
за КВЕД 31.01 

Середня кількість працівників: 1909 

Адреса, телефон: 61020 м. Харкiв, Григорiвське шосе, буд. 88, +380-57-752-28-08 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2019 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 13 882 12 664 9 702 

    первісна вартість 1001 22 109 24 861 15 183 

    накопичена амортизація 1002 ( 8 227 ) ( 12 197 ) ( 5 481 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 210 2 073 3 033 

Основні засоби 1010 173 593 143 252 196 764 

    первісна вартість 1011 253 114 262 006 234 698 

    знос 1012 ( 79 521 ) ( 118 754 ) ( 37 934 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 40 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 5 806 4 329 3 099 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 1065 0 0 0 
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резервних фондах 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 194 491 162 318 212 638 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 241 688 178 093 202 497 

Виробничі запаси 1101 159 457 109 177 128 712 

Незавершене виробництво 1102 50 174 42 581 47 780 

Готова продукція 1103 30 716 21 511 21 887 

Товари 1104 1 341 4 824 4 118 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 112 311 115 367 91 086 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 12 347 12 101 19 686 

    з бюджетом 1135 7 919 2 683 2 024 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 5 268 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 106 867 81 812 149 322 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 370 668 238 

Поточні фінансові інвестиції 1160 40 0 40 

Гроші та їх еквіваленти 1165 85 589 121 460 53 620 

Готівка 1166 11 59 16 

Рахунки в банках 1167 85 578 121 401 53 604 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 174 383 154 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 542 540 546 

Усього за розділом II 1195 568 847 513 107 519 213 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 763 338 675 425 731 851 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 64 313 64 313 64 313 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 16 220 16 220 13 862 
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Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 215 250 255 086 276 350 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 295 783 335 619 354 525 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 127 710 108 055 145 132 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 0 0 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 127 710 108 055 145 132 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 38 057 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 21 689 24 433 21 220 

    товари, роботи, послуги 1615 50 377 56 198 46 503 

    розрахунками з бюджетом 1620 3 329 10 764 7 729 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 2 000 5 013 

    розрахунками зі страхування 1625 3 660 4 141 2 405 

    розрахунками з оплати праці 1630 15 237 16 598 12 016 

    одержаними авансами 1635 18 048 19 552 20 449 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 167 423 76 709 101 225 

    страховою діяльністю 1650 0 0 0 

Поточні забезпечення 1660 21 406 23 218 20 332 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 619 138 315 

Усього за розділом IІІ 1695 339 845 231 751 232 194 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 763 338 675 425 731 851 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" 
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Керівник    Iвiна Велта Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Шайдарова Наталiя Олександрiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВИЙ СТИЛЬ" 
за ЄДРПОУ 32565288 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 1 359 297 1 451 779 

Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0 

Премії підписані, валова сума 2011 0 0 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 115 180 ) ( 1 226 609 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 244 117 225 170 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 10 313 13 900 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 106 403 ) ( 97 346 ) 

Витрати на збут 2150 ( 63 661 ) ( 107 707 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 15 236 ) ( 30 574 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 69 130 3 443 
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    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 13 487 10 379 

Інші доходи 2240 21 836 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 34 057 ) ( 36 107 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 48 581 0 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 21 449 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -8 745 2 707 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 39 836 0 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 18 742 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 39 836 -18 742 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 712 946 834 913 

Витрати на оплату праці 2505 322 855 281 176 

Відрахування на соціальні заходи 2510 67 186 58 307 

Амортизація 2515 48 883 47 534 

Інші операційні витрати 2520 114 703 248 270 

Разом 2550 1 266 573 1 470 200 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 
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попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" 

 

Керівник    Iвiна Велта Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Шайдарова Наталiя Олександрiвна 
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КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"НОВИЙ СТИЛЬ" 
за ЄДРПОУ 32565288 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2019 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 1 504 237 1 611 021 

Повернення податків і зборів 3005 14 915 55 878 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 14 915 55 875 

Цільового фінансування 3010 3 555 3 185 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 43 377 38 500 

Надходження від повернення авансів 3020 484 9 147 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 22 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 0 0 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 3 102 4 525 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 971 344 ) ( 1 204 517 ) 

Праці 3105 ( 258 919 ) ( 226 310 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 66 011 ) ( 56 994 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 71 379 ) ( 66 335 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 10 280 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 6 248 ) ( 10 280 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 65 131 ) ( 56 055 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 55 473 ) ( 63 029 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 1 131 ) ( 2 974 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 144 ) ( 23 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 9 378 ) ( 9 404 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 135 891 92 692 
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II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 23 1 273 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 672 873 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 18 600 550 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 12 145 ) ( 17 845 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 18 600 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 10 150 -33 749 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 44 000 99 864 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 99 864 ) ( 36 000 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 40 000 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 24 677 ) ( 27 965 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 22 592 ) ( 21 714 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -103 133 -25 815 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 42 908 33 128 

Залишок коштів на початок року 3405 85 589 53 620 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -7 037 -1 159 

Залишок коштів на кінець року 3415 121 460 85 589 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi". 

 

Керівник    Iвiна Велта Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Шайдарова Наталiя Олександрiвна 



73 

 

КОДИ 

Дата 01.01.2020 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВИЙ 

СТИЛЬ" 
за ЄДРПОУ 32565288 

 

Звіт про власний капітал 
За 2019 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 64 313 0 0 16 220 215 250 0 0 295 783 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 64 313 0 0 16 220 215 250 0 0 295 783 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 39 836 0 0 39 836 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 39 836 0 0 39 836 

Залишок на кінець року  4300 64 313 0 0 16 220 255 086 0 0 335 619 

Примітки: Примiтки розкрито в окремому роздiлi "Примiтки до фiнансової звiтностi" 

Керівник    Iвiна Велта Володимирiвна 

Головний бухгалтер   Шайдарова Наталiя Олександрiвна 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

(у тисячах гривень, якщо не зазначено інше) 

 

1. Інформація про Товариство 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ» було створене як ЗАКРИТЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ» згідно з рішенням засновників (протокол 

установчих зборів N 02 від 09 липня 2003 р.) та зареєстроване у Виконавчому комітету 

Харківської міської ради 14.07.2003 р.  ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ 

СТИЛЬ» було перейменоване в ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ» 

(іменованого надалі «Товариство») за рішенням акціонера (Рішення акціонера N 2904/2011 від 

29 квітня 2011 року) з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до 

вимог Закону України «Про акціонерні товариства». 

 

Товариство  входить до групи компаній Nowy Styl. Група має найбільші темпи розвитку у світі у 

меблевій промисловості. За 26 років Група стала третьою за величиною серед виробників 

стільців і офісних меблів у Європі. Поточна діяльність Товариства знаходиться під контролем 

материнської компанії VGH STEEL TRADING SPOLKA AKCYJNA (Польща), яка володіє 100 % 

акцій Товариства. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній – до складу юридичної 

особи не входять фізичні особи, які підпадають під встановлене законодавство України 

визначення кінцевого бенефіціарного власника. 

 
Товариство здійснює діяльність в Україні відповідно до наступних видів економічної діяльності: 
 

- Код КВЕД 31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі (основний вид 

діяльності); 

- Код КВЕД 13.20 Ткацьке виробництво; 

- Код КВЕД 24.20 Виробництво труб, порожніх профілів і фітингів зі сталі; 

- Код КВЕД 31.02 Виробництво кухонних меблів; 

- Код КВЕД 31.09 Виробництво інших меблів; 

- Код КВЕД 46.47 Оптова торгівля меблями, килимами і освітлювальним приладдям; 

- Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 

- Код КВЕД 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям ті іншими 

товарами для дому в спеціалізованих магазинах. 

 

Реалізація виробленої продукції та продаж товарів здійснюється як на ринок України 

(переважно роздрібним торговим мережам), так і за кордон. 

 

Середня кількість працівників за 2019 та 2018 роки складала 1909 та 1922 осіб відповідно. 
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Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Харків, Григорівське шосе, буд. 88. 

Товариство здійснює свою виробничу діяльність на трьох виробничих майданчиках, 

розташованих  в м. Харкові за адресами:  

м. Харкiв, Григорiвське шосе, 88; 

м. Харкiв, вул. Достоєвського, 3;  

м. Харкiв, вул. Мала Панасiвська, 181. 

Офіційна сторінка в мережі Інтернет: http://www.nowystyl.ua . 

 

2.  Операційне середовище 

За даними Державної служби статистики України за підсумками 2019 року зростання ВВП в 

Україні склало  3,2% (порівняно з 3.3% в 2018 році). Національний банк України (далі - НБУ) 

досяг цілі щодо стримування інфляції, яка 2019 року склала 4,1% (порівняно з 9,8% у 2018 році). 

За останніми прогнозами НБУ на 2020 рік, інфляція збільшиться та на кінець року складе 

близько 6,0 %.  

 

Монетарна політика має всі підстави зберегти тренд на пом’якшення, на кінець 2020 року 

облікова ставка може бути на рівні 6 %. Водночас, у 2019 році відбулась імплементація закону 

про валюту та валютну лібералізацію, і протягом року було здійснено також низку валютних 

послаблень. 

Протягом 2019 року відбувалася ревальвація гривні. Визначальним фундаментальним фактором 

був  прихід нерезидентів на ринок державних цінних паперів. Враховуючи, що у Товариства 

обсяг експортних операцій переважає імпортні операції, ревальвація гривні достатньо негативно 

вплинула на фінансовий результат діяльності Товариства у вигляді від’ємного значення 

курсових різниць. 

Що стосується курсу валюти на дату затвердження цієї фінансової звітності, то, долар на 

міжбанку торгувався на рівні 26,8-26,9 грн за 1 USD. Після значного зростання курсу долара в 

березні 2020 року, в подальшому інтенсивність коливань на валютному ринку ослабла і він 

виглядає більш збалансованим.  

На початку червня 2020 року Україна успішно завершила переговори з Міжнародним валютним 

фондом про нову програму співпраці. Нова програма співпраці має сприяти подальшій 

фінансовій та макроекономічній стабільності в країні.  

Крім цього, на початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус 

(COVID-19), що призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я («ВООЗ») у 

березні 2020 року оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для 

стримування поширення COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для 

багатьох компаній і завдають істотного впливу на світову економіку. Оскільки ситуація швидко 

розвивається, COVID-19 може істотно вплинути на діяльність багатьох компаній у різних 

секторах економіки, включно, але не обмежуючись, порушенням операційної діяльності у 

результаті призупинення або закриття виробництва, порушенням ланцюгів постачань, 

карантином персоналу, зниженням попиту та труднощами з отриманням фінансування. Окрім 

того, Товариство може зіштовхнутися зі ще більшим впливом COVID-19 у результаті його 

негативного впливу на глобальну економіку та основні фінансові ринки. Істотність впливу 

COVID-19 на операційну діяльність Товариства великою мірою залежить від тривалості та 

поширення впливу вірусу на світову та українську економіку. 
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3. Основа складання фінансової звітності 

Товариство підготувало цю фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ), затверджених Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), а також тлумачень, випущених Комітентом із Тлумачень міжнародної 

фінансової звітності ("КТМФЗ") та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-ХІУ щодо складання фінансової 

звітності. Ця фінансова звітність підготовлена за принципом історичної вартості, за 

виключенням первісного визнання фінансових інструментів за справедливою вартістю, які в 

подальшому обліковуються за амортизованою собівартістю. 

За всі періоди до року, включаючи рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариство готувало 

свою фінансову звітність відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в Україні (далі – НП(С)БОУ). Ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 

року, є першою, яку Товариство підготувало відповідно до МСФЗ.  Датою переходу на МСФЗ є 

01 січня 2018 року. 

Відповідно, Товариство підготувало фінансову звітність, що відповідає МСФЗ, які є чинними 

 станом на 31 грудня 2019 року, а також дані порівняльного періоду за рік, що закінчився 31 

грудня 2018 року. Під час підготовки фінансової звітності був складений Баланс (Звіт про 

фінансовий стан) станом на 1 січня 2018 року, що є датою переходу Товариства на МСФЗ. 

У примітці 6  пояснюються основні коригування, при трансформації фінансової звітності, 

складеної відповідно до НП(С)БОУ, включаючи Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 1 

січня 2018 року та 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

та Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року. 

Перша фінансова звітність Товариства, за рік, що завершився 31 грудня 2019 року, відповідно до 

МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», складається з: 

- Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, який містить показники 

станом на  01 січня 2018 року, станом на 31 грудня 3018 року та станом на 31 грудня 2019 

року; 

- Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, який містить 

показники за рік, що закінчився 31 грудня 2019 та відповідні показники за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 року;  

- Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік, який містить показники 

за рік, що закінчився 31 грудня 2019 та відповідні показники за рік, що закінчився 31 

грудня 2018 року; 

- Звіту про власний капітал за 2019 рік, який містить показники за рік, що закінчився 31 

грудня 2018 та показники за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року;  

- примітки, що включають порівняльну інформацію для всіх поданих фінансових звітів. 

 

Ця фінансова звітність представлена у тисячах українських гривень. Українська гривня є 

національною валютою України та функціональною валютою Товариства. Якщо не зазначено 

інше, всі суми наведені в фінансовій звітності з округленням до тисяч гривень (далі – тис.грн). 

 

Керівництво Товариства підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу 

безперервності діяльності. При формуванні професійного судження стосовно доречності 
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застосування цього принципу, керівництво врахувало фінансовий стан Товариства, поточні 

плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів. 

Для презентації основних форм фінансової звітності (форми 1-4) Товариство використовує 

формат, передбачений чинним законодавством України. 

Фінансова звітність Товариства за 2019 затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівництвом 10.06.2020. 

 

4. Істотні облікові судження, оцінки та припущення  

Складання фінансової звітності за МСФЗ вимагає від керівництва Товариства застосування 

професійних суджень, оцінок та припущень, що впливають на застосування принципів облікової 

політики та на відображення у звітності активів та зобов’язань, доходів та витрат, а також 

розкриття інформації . Ці оцінки та пов’язані з ними припущення базуються на історичному 

досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. 

Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі.  Фактичні результати 

можуть відрізнятися від таких оцінок. 

Істотні судження під час застосування облікової політики 

Нижче наведені істотні судження, окрім тих відповідних оцінок, зроблених керівництвом під час 

застосування облікової політики Товариства, які мають найістотніший вплив на суми, 

відображені у фінансовій звітності. 

Основні джерела невизначеності оцінок 

Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела 

невизначеності оцінок зроблених керівництвом на кінець звітного періоду, щодо яких існує 

значний ризик того, що вони можуть бути причиною суттєвих коригувань балансової вартості 

активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року. 

Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

На дату переходу на МСФЗ (01 січня 2018 року) Товариством було проведено аналіз облікових 

оцінок, які були здійснені на вказану дату за НП(С)БОУ. Керівництво вважає, що оцінки, які були 

здійсненні за НП(С)БОУ узгоджуються (після коригувань для відображення будь-якої різниці в 

облікових політиках) з оцінками відповідно до МСФЗ на дату переходу. Для підготовки 

фінансової звітності за МСФЗ Товариство зробило додаткові оцінки відповідно до МСФЗ на дату 

переходу, які не вимагалися на цю дату за НП(С)БОУ. Товариство використало такі самі облікові 

політики для підготовки Балансу (Звіту про фінансовий стан) за МСФЗ щодо усіх періодів, 

відображених у цій першій фінансовій звітності за МСФЗ. Ці облікові політики відповідають 

усім МСФЗ, що є чинними станом на 31 грудня 2019 року.   

 

Активи з права користування та зобов’язання з оренди 

Величина активів з права користування і зобов'язань з оренди залежить від оцінки керівництва 

стосовно термінів оренди та застосованої ставки залучення додаткових запозичень. Термін 

оренди відповідає терміну орендного договору, який не підлягає розірванню, за винятком 
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випадків, коли у керівництва існує достатня впевненість у продовженні цього договору. При 

оцінці термінів оренди керівництво Товариства аналізує всі факти та обставини, які можуть 

вплинути на економічну доцільність продовження договорів оренди. 

Ставки додаткових запозичень орендаря визначаються як ставки відсотка, які Товариство 

повинно було б сплатити, для запозичень коштів на аналогічний термін і з аналогічним 

забезпеченням, необхідних для отримання активу вартістю співставною з вартістю актива з 

права користування в аналогічному економічному середовищі.  

Крім цього на величину активів з права користування і зобов'язань з оренди суттєво впливає 

включення, або невключення в їх розрахунок, компонентів, які непов’язані з орендою (вартість 

експлуатаційних витрат, яка включається орендодавцями до орендної плати нерухомості). 

Керівництво застосувало професійні судження при визначенні вартості експлуатаційних витрат 

в загальній вартості орендної плати за нерухомість.  Товариством вартість експлуатаційних 

витрат не була включена до розрахунку орендних платежів, а обліковується окремо в складі 

витрат періоду на підставі відносної окремої взятої ціни. 

 

Зменшення корисності основних засобів 

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

існують будь-які ознаки того, що активи втратили свою вартість від зменшення корисності. 

У разі існування таких ознак Товариство здійснює оцінку суми очікуваного відшкодування 

відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення корисності (якщо таке 

зменшення корисності мало місце). Оцінка факту наявності ознак щодо зменшення корисності 

станом на звітну дату, включно з аналізом внутрішніх та зовнішніх факторів, вимагає від 

керівництва застосування різних припущень. За оцінками керівництва жодного зменшення 

корисності основних засобів не було визнано Товариством на кінець звітного періоду. 

 

Зменшення корисності торгової дебіторської та іншої заборгованості.  

Керівництво оцінює вірогідність повернення торгової дебіторської та іншої заборгованості на 

основі аналізу виставлених окремих рахунків дебіторам. Фактори, які беруться до уваги, 

включають аналіз за термінами погашення торгової та іншої дебіторської заборгованості у 

порівнянні з платіжною історією та кредитними умовами, наданими клієнтам, та доступну 

ринкову інформацію щодо здатності контрагента здійснити оплату. У випадку якщо фактичні 

суми повернень виявляться меншими за оцінки керівництва, Товариство змушено буде 

відобразити додаткові витрати на покриття збитків від зменшення корисності. 

 

Чиста вартість реалізації запасів (резерв під уцінку запасів)  

У відповідності до МСБО 2 «Запаси», запаси відображаються за меншою з двох вартостей; за 

собівартістю або  чистою вартістю реалізації. Керівництво застосувало професійне судження 

щодо здійснення оцінки запасів на дату балансу. Для оцінки запасів  за меншою з двох вартостей 

Товариством створюється резерв уцінки запасів. Оцінки резерву під знецінення запасів 
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ґрунтуються на розрахунку коефіцієнтів оборотності запасів. Резерв під знецінення запасів 

створюється за рахунок інших операційних витрат. 

Визнання відстроченого податкового активу.  

Відстрочені податкові активи відображаються у тій мірі, в якій вірогідна реалізація відповідної 

податкової вигоди. Під час визначення майбутнього оподатковуваного прибутку та суми 

податкових вигід, які вірогідно отримати у майбутньому, керівництво робить професійні 

судження та застосовує оцінки на основі історичного оподатковуваного прибутку та очікувань 

щодо майбутніх доходів, які, як передбачається, будуть достатніми за відповідних обставин. 

Вплив коронавірусу (COVID-19) 

На початку 2020 року у світі став швидко поширюватися новий коронавірус (COVID-19), що 

призвело до того, що Всесвітня організація охорони здоров'я («ВООЗ») у березні 2020 року 

оголосила про початок пандемії. Заходи, які вживають багато країн для стримування поширення 

COVID-19, призводять до значних операційних складнощів для багатьох компаній і завдають 

істотного впливу на світові фінансові ринки. Істотність впливу COVID-19 на операційну 

діяльність Товариства великою мірою буде залежати від тривалості та поширення впливу вірусу 

на світову та українську економіку. 

На думку керівництва Товариства, цей спалах відноситься до категорії подій після звітної дати, 

що не вимагає коригування фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2019 року. 

 

5. Основні положення облікової політики  

Нематеріальні активи  

Нематеріальні активи  відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої 

амортизації та накопичених збитків від знецінення. 

Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первісному визнанні оцінюються за 

вартістю їх придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після 

вирахування торгівельних та інших знижок; та будь-які витрати, які можна прямо віднести до 

підготовки цього активу для використання за призначенням при первісному визнанні. 

Подальші витрати на нематеріальний актив після його придбання або створення визнаються у 

складі витрат того періоду, у якому вони понесені, за винятком випадків, коли: 

- є вірогідним, що витрати дозволять активу приносити майбутні економічні вигоди в 

обсязі понад початково розраховані нормативні показники цього активу; а також 

- витрати можуть бути достовірно оцінені та віднесені на актив. 

 

Амортизація нематеріальних активів нараховується iз застосуванням прямолінійного методу 

протягом оціночного строку корисного використання, починаючи з дати, коли активи є 

готовими до використання, оскільки це найбільш точно відображає очікуване використання 

майбутніх економічних вигід, притаманних активу. Ліквідаційна вартість нематеріальних 

активів прийнята за нуль.  
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Оціночні строки корисного використання встановлюються індивідуально для кожного об'єкту і 

складають від 2 до 10 років.  

 

Основні засоби  

Основні засоби відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченого зносу 

(амортизації) та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Первісна вартість об’єкта основних засобів включає: ціну придбання, включаючи імпортні мита 

і пов'язані з таким придбанням податки, які не відшкодовуються; витрати на встановлення та 

налагодження основних засобів, а також інші витрати, які безпосередньо пов'язані з доведенням 

основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання за призначенням. 

Первісна вартість основних засобів, створених власними силами, включає вартість сировини та 

матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат. 

Основними засобами вважаються матеріальні активи, вартістю понад 6 000,00 гривень, що 

утримуються з метою їх використання в процесі виробництва або поставок товарів, надання 

послуг, здачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних  функцій, очікуваний 

строк корисного використання яких більше одного року. 

Матеріальні активи, з терміном корисного використання більше одного року та вартістю до 6 

000 гривень, не зараховуються до основних засобів, а їх вартість списується безпосередньо на 

витрати періоду, чи включається в вартість інших активів. 

Подальші витрати після первісного визнання основних засобів. 

Витрати, пов’язані з покращенням стану об’єкта основних засобів (модернізація, добудова, 

реконструкція, тощо), які призводять до збільшення майбутніх  економічних вигід додаються до 

первісної  вартості  об’єкта основних засобів. Витрати, пов’язані із заміною компонента об’єкта 

основних засобів, збільшують балансову вартість цього об’єкта у випадку, якщо існує 

ймовірність того, що Товариство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані із 

зазначеним компонентом, а його вартість можливо оцінити достовірно. Балансова вартість 

заміненого компонента списується.  

Витрати на поточне обслуговування (проведення технічного огляду, поточного ремонту тощо) 

включаються до складу витрат у момент їх виникнення.  

Амортизація основних засобів визнається таким чином, щоб розподілити суму, яка підлягає 

амортизації, за вирахуванням ліквідаційної вартості, протягом строку корисного використання 

відповідного об’єкту.  Амортизація активу починає нараховуватись, коли він стає придатним для 

використання, тобто коли він доставлений до місця розташування та приведений у стан, у якому 

він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизація 

активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 

класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку 

класифікують як утримувану для продажу), або на дату, з якої припиняють визнання активу. 
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Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. 

Амортизація основних засобів розподіляється по функціям у відповідних статтях витрат Звіту 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід).  

Сума, яка підлягає амортизації, складається з первісної вартості об’єкта основних засобів, за 

вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу – це попередньо оцінена 

сума, яку Товариство отримало би на поточний час від вибуття активу після вирахування всіх 

попередньо оцінених витрат на вибуття, якщо актив є застарілим та перебуває в стані, 

очікуваному по закінченні строку його корисної експлуатації.  

Строк корисного використання основних засобів визначається на основі об`єктивного рішення, 

що ґрунтується на досвіду експлуатації подібних активів. Строк використання та ліквідаційна 

вартість основних засобів визначається по кожному основному засобу окремо. 

Очікувані строки корисного використання, ліквідаційна вартість та метод нарахування 

амортизації переглядаються на кінець кожного звітного періоду та, якщо це необхідно, 

коригуються. При цьому вплив будь-яких змін в оцінках обліковується на перспективній основі. 

Строки корисного використання груп основних засобів складають: 

Незавершені капітальних інвестиції  Не амортизується 

Будівлі та споруди 2-20 років 

Машини та обладнання 2-10 років 

Транспортні засоби 3-10 років 

Меблі, інвентар та інші основні засоби 2-12 років 

 

Незавершені капітальні інвестиції включають витрати, безпосередньо пов’язані з будівництвом 

основних засобів та вартості основних засобів, які ще не готові до використання. Незавершені 

капітальних інвестиції не амортизуються. Незавершені капітальних інвестиції визнаються у 

складі основних засобів якщо активи готові до використання, тобто коли вони будуть 

перебувати у місці та стані, який забезпечує їхню експлуатацію відповідно до намірів 

управлінського персоналу. 

Визнання об’єкту основних засобів припиняється після вибуття або коли більше не очікується 

отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання цього активу. Будь-який 

прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття або списання об’єкта основних засобів, 

визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і 

визнається у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у складі інших 

доходів/витрат. 

 

Оренда 

 

На момент укладання договору Товариство робить оцінки, чи є договір орендою, або чи містить 

договір оренду. Тобто Товариство визначає, чи передає договір право контролювати 

користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.   
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Товариство в якості орендаря. 

Товариство застосоває єдиний підхід щодо визнання та оцінки всіх договорів оренди, за 

винятком короткострокових договорів оренди (зі строком оренди 12 місяців або менше) та 

оренди, за якою базовий актив є малоцінним. Товариство визнає орендні зобов’язання та активи 

з права користування на базові активи.  

Для договорів, які містять компонент оренди, а також один або більше додаткових компонентів 

оренди, що не пов’язані з орендою, Товариство розподіляє компенсації, передбачені в договорі, 

на кожний компонент оренди на підставі відносної окремо взятої ціни компонента оренди та 

агрегованої окремо взятої ціни компонентів, що не пов’язані з орендою. Відносна окремо взята 

ціна компонентів оренди та, що не пов’язана з орендою визначається на основі ціни, яку 

орендодавець або подібний постачальник стягував би з Товариства за цей компонент або 

подібний компонент окремо. Якщо наявну окрему взяту ціну знайти неможливо, то Товариство 

складає оцінку окремо взятої ціни, максимально використовуючи наявну інформацію. 

Активи з права користування  

Товариство визнає активи з права користування на дату початку оренди (на дату коли базовий 

актив стає доступним до використання).  

Активи з права користування відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням 

накопиченої амортизації, накопичених збитків від зменшення корисності та коригування 

переоцінки орендного зобов’язання.  

Первісна вартість активів з права користування включає суми первісної оцінки орендного 

зобов’язання, понесені первісні прямі витрати та орендні платежі, які були здійснені на, або до 

дати початку оренди, за вирахуванням отриманих стимулів до оренди.  

Акти з права користування в подальшому амортизуються на прямолінійній основі протягом 

очікуваного строку оренди. Строк оренди відповідає періоду, протягом якого контракт не може 

бути відмінений, за винятком випадків, коли Товариство обґрунтовано впевнене у реалізації 

можливості продовження оренди. При оцінці строку оренди Товариство враховує всі відповідні 

факти та обставини, які створюють економічний стимул для Товариства скористатися 

можливістю продовжити оренду, наприклад, строку корисного використання активу, 

розташованого на орендованій площі, статистика зміни місця розташування, тенденції 

технологічних змін, рентабельність орендованих активів, а також витрати на припинення або 

укладення договорів оренди. 

Строки корисного використання груп активів з права користування представлені таким чином: 

 

Будівлі та споруди 2 - 7 років 

Машини та обладнання 2 - 5 років 

Транспортні засоби 2 - 5 років 

 

Якщо в кінці строку оренди Товариство отримує право власності на базовий актив або якщо 

собівартість активу з права користування відображає той факт, що Товариство скористається 

можливістю його придбати, то амортизація активу з права користування нараховується від дати 

початку оренди і до кінця строку корисного використання базового активу. 
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Активи з права користування також тестуються на предмет їх знецінення.   

Активи з права оренди Товариство відображає в Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі 

статті «Основні засоби» з відповідними розкриттям в примітках до фінансової звітності. 

Зобов’язання з оренди  

Зобов’язання по оренді первісно оцінюється за теперішньою вартістю орендних платежів, не 

сплачених на дату початку оренди. Орендні платежі включають в себе фіксовані платежі, змінні 

орендні платежі, які залежать від індексу чи ставки, первісно оцінені з використанням такого 

індексу чи ставки на дату початку, сум, що, як очікується, будуть сплачені за гарантіями 

ліквідаційних вартостей; ціну виконання можливості придбання, якщо Товариство обґрунтовано 

впевнено у тому, що скористається такою можливістю, та платежі в рахунок штрафів за 

припинення оренди, за винятком випадків, коли Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що 

не буде дострокового розірвання договору оренди. Змінні виплати, які залежать від зовнішніх 

факторів, відносяться на витрати в міру їхнього понесення.  

Для розрахунку теперішньої  вартості орендних платежів Товариство використовує ставку 

додаткових запозичень на дату початку оренди, оскільки відсоткову ставку, яку закладено в 

договори оренди не можливо легко визначити.  

 

Після дати початку оренди розмір зобов’язань з оренди збільшується для відображення 

нарахованих відсотків та зменшується для відображення здійснених орендних платежів. Крім 

цього, Товариство здійснює переоцінку балансової вартості зобов’язань з оренди у випадку 

модифікації, зміни строку оренди, зміни орендних платежів (наприклад, змін майбутніх 

платежів, обумовлених змінами індексів чи ставки, яка використовується для визначення таких 

платежів) чи змін оцінки опціону на придбання базового активу.  Довгострокові та поточні  

зобов’язання з оренди Товариство відображає в Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі 

статей «Інші довгострокові зобов'язання» та «Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями» відповідно.   

 

Короткострокова оренда та оренда малоцінних активів  

Товариство використовує звільнення від визнання оренди до своїх короткострокових договорів 

оренди приміщень та обладнання (до договорів строк оренди яких 12 місяців або менше та які не 

містять можливості придбання). Товариство також використовує звільнення від визнання оренди 

у відношенні до оренди, за якою базовий актив є малоцінним, щодо договорів оренди 

виробничого та офісного обладнання, вартість яких визнається малоцінною. Орендні платежі по 

короткостроковій оренді та оренді малоцінних активів визнаються операційними витратами на 

прямолінійній основі протягом строку оренди.  

 

Товариство в якості орендодавця 

Оренда, за якою у Товариства залишаються  в основному всі ризики та вигоди щодо права 

власності на базовий актив, класифікується як операційна оренда. Товариство визнає орендні 

платежі від операційної оренди як дохід на прямолінійній основі. Товариство визнає витрати, 

включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди як витрати. Доходи та 

витрати від операційної оренди Товариство відображає у Звіті про фінансові результати (Звіті 

про сукупний дохід) у складі інших операційних доходах/витрат відповідно. 
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Зменшення корисності необоротних активів (нематеріальних активів, основних засобів та 

незавершених капітальних інвестицій, активів з права користування) 

На кінець кожного звітного періоду Товариство переглядає балансову вартість своїх 

необоротних активів з метою визначення чи існує будь-яке свідчення того, що ці активи зазнали 

збитку від зменшення корисності. У разі наявності таких ознак Товариство здійснює оцінку 

суми відшкодування відповідного активу для визначення розміру збитку від зменшення 

корисності (якщо таке зменшення корисності мало місце). Якщо  неможливо здійснити оцінку 

суми відшкодування окремого активу, Товариство здійснює оцінку суми відшкодування 

одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить даний актив. Сума очікуваного 

відшкодування являє собою більшу з величин: справедливої вартості за вирахуванням витрат на 

продаж та вартості використання активу. При проведенні оцінки вартості використання активу 

сума очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтуються до їхньої теперішньої вартості з 

використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає поточні ринкові оцінки 

вартості грошей у часі та характерні для активу ризики, по відношенню до яких не були 

скориговані оцінки майбутніх грошових потоків. 

Якщо, за оцінками, сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові 

кошти) менша від йога балансової вартості, то балансова вартість активу (одиниці, яка генерує 

грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збитки від зменшення 

корисності одразу визнаються у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) у 

складі інших витрат. 

У випадках коли збиток від зменшення корисності у подальших періодах сторнується, 

балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до 

переглянутої оцінки його суми відшкодування, але таким чином, щоб збільшення балансової 

вартості не перевищувало балансову вартість, яка була б визначена за умови відсутності 

збитків від зменшення корисності активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти), визнаних у 

попередні періоди. Таке збільшення балансової вартості визнаються у Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) у складі інших доходів. 

 

Запаси 

Запаси Товариства складаються із виробничих запасів (сировини та матеріалів), виробничих 

допоміжних матеріалів,  незавершеного виробництва, готової продукції, товарів та інших 

запасів. 

Собівартість придбаних запасів включає витрати на придбання, які сплачуються відповідно до 

угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих податків), суми непрямих податків, які 

пов’язані з придбанням запасів і які не відшкодовуються, транспортних витрат та інших витрат, 

які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони 

придатні для використання у запланованих цілях. 

Первісною вартістю готової продукції і незавершеного виробництва є фактична виробнича 

собівартість, яка включає прямі витрати на сировину та матеріали, витрати на заробітну плату та 
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відповідні внески до фондів соціального страхування, знос та загальні виробничі накладні 

витрати. 

Під час списання запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті, оцінка запасів проводиться 

за методом собівартості перших за часом надходження запасів «ФІФО». 

На дату балансу запаси відображаються за меншою з двох вартостей: за собівартістю або за 

чистою вартістю реалізації.  

 

Фінансові інструменти 

Фінансові активи і фінансові зобов’язання визнаються у Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

Товариства, коли воно стає стороною контрактних взаємовідносин щодо певного інструмента. 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю 

(окрім торгівельної дебіторської заборгованості, яка оцінюється за ціною операції). Витрати на 

здійснення операції, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансових активів та 

фінансових зобов’язань (окрім фінансових активів та фінансових зобов’язань, які оцінюються за 

справедливою вартістю, із відображенням результату переоцінки у складі прибутку або збитку), 

додаються до або вираховуються зі справедливої вартості фінансових активів або фінансових 

зобов’язань, відповідно, на момент первісного визнання. Облікова політика щодо подальшої 

оцінки цих статей наведена у відповідних розділах облікової політики, викладеної нижче.  

Метод ефективної відсоткової ставки 

Метод ефективної ставки відсотка є методом розрахунку амортизованої вартості фінансового 

активу (зобов’язання) і розподілу відсоткових доходів (витрат) протягом відповідного періоду. 

Ефективна ставка відсотка є ставкою, яка забезпечує точне дисконтування оцінюваних 

майбутніх грошових потоків або надходжень за очікуваний строк дії фінансового активу до 

амортизованої собівартості фінансового активу. Під час розрахунку ефективної ставки відсотка 

Товариство оцінює очікувані грошові потоки шляхом урахування всіх умов договору за 

фінансовим активом і очікуваних кредитних збитків. 

Фінансові активи 

Фінансові активи Товариства класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються за  

амортизованою собівартістю, оскільки вони утримуються Товариством в рамках бізнес-моделі, 

метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків та які є 

суто виплатами, у певні дати, основної суми та процентів на непогашену частку основної суми. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та на рахунках у банках, а 

також короткострокові депозити з первісним терміном погашення до трьох місяців. 

Для цілей подання звіту про рух грошових коштів до складу грошових коштів та їх еквівалентів 

включені грошові кошти та короткострокові депозити, як визначено вище. 
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Зменшення корисності фінансових активів 

Фінансові активи оцінюються на наявність ознак зменшення корисності на кінець кожного 

звітного періоду. Фінансові активи вважаються знеціненими, коли існують об’єктивні свідчення 

того, що у результаті однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання 

фінансового активу, очікуваний майбутній рух грошових коштів від даного активу зазнав 

негативного впливу. 

До доказів знецінення належать наявні дані про такі події: 

- значні фінансові труднощі емітента чи позичальника; 

- порушення договору на кшталт дефолту або прострочення; 
- надання кредиторам (кредиторами) позичальника поступки (поступок) із економічних 

чи договірних причин у зв'язку з фінансовими труднощами позичальника, можливість 

надання яких в іншому випадку кредитор (кредитори) не розглядали; 
- зростання ймовірності оголошення позичальником банкрутства або іншої фінансової 

реорганізації; 
- зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів; 

або 
- придбання або випуск фінансового активу з великою знижкою, що відображає зазнані 

кредитні збитки. 
 

Ідентифікація єдиної конкретної події  може виявитись неможливою, але сукупний вплив 

кількох подій може призвести до кредитного знецінення фінансових активів. Станом на кожну 

звітну дату Товариство оцінює резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що 

дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо 

кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного  

визнання. 

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первісного визнання, Товариство оцінює резерв під збитки за таким 

фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам. 

Для торгової та іншої дебіторської заборгованості та активів за договорами Товариство 

застосовує спрощений підхід до розрахунку очікуваних кредитних збитків. Відповідно, 

Товариство не відстежує зміни у кредитному ризику, але замість цього визнає резерв на 

покриття збитків на основі очікуваних кредитних збитків на весь строк дії фінансових 

інструментів на кожну звітну дату. Товариство визначило матрицю резервів, яка базується на 

історичному досвіді понесення кредитних збитків, скоригованому із використанням прогнозних 

факторів, характерних для конкретних дебіторів та економічного середовища. 

Товариство оцінює очікувані кредитні збитки за фінансовим активом у спосіб, що відображає: 

- ефективну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного 

діапазону можливих результатів; 

- часову вартість гpoшей; 
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- обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію про минулі події, поточні 

умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних 

витрат або зусиль станом на звітну дату. 

 

Позики надані 

Коли Товариство надає позику на неринкових умовах (коли договором не передбачено 

нарахування та виплата процентів чи плати за користування грошовими коштами в будь-якому 

іншому вигляді) первісне визнання справедливої вартості фінансових активів за такими 

договорами здійснюється шляхом дисконтування суми наданої позики  із застосуванням 

процентної ставки, за якою Товариство  мало б можливість залучити позикові кошти на 

ринкових умовах. Різниця (дисконт), що виникає між справедливою вартістю при первісному 

визнанні та ціною операції, визнається витратами періоду в Звіті про фінансові результати (Звіті 

про сукупний дохід) по статі «Фінансові витрати». Після первісного визнання Товариство визнає 

доходи від амортизації дисконту в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) по 

статі «Інші фінансові доходи» в обсязі, який обумовлений зміною часу та суми наданої  позики 

до моменту припинення  визнання такого фінансового активу.  У разі, якщо визнання та 

припинення визнання фінансових активів за договорами позики здійснюється в одному звітному 

періоді, то первісне визнання таких фінансових активів здійснюється за ціною операції, 

дисконтування не застосовується.  

Припинення визнання фінансових активів 

Товариство припиняє визнавати фінансовий актив лише в тих випадках, коли спливає строк дії 

договірних прав на грошові потоки від такого фінансового актину або коли воно передає 

фінансовий актив і всі істотні ризики та вигоди, пов’язані з володінням цим активам, третій 

особі. 

Під час передавання фінансового активу Товариство оцінює, в якому обсязі за ним залишаються 

ризики та вигоди від володіння фінансовим активом. При цьому: 

- якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим 

активом, то припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або 

зобов'язання всі права та обов’язки, створені або збережені при передаванні. 

- якщо Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння 

фінансовим активом, то Товариство  продовжує визнавати фінансовий актив. 

- якщо Товариство в основному не передає й не зберігає за собою всіх ризиків та вигід 

від володіння фінансовим активом, то: а) якщо контроль над фінансовим активом за 

Товариством не залишився, воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає 

як активи або зобов'язання всі права та обов’язки, створені або збережені при передаванні; 

6) якщо контроль залишився за Товариством, воно продовжує визнавати фінансовий актив у 

обсязі своєї подальшої участі у фінансовому активі. Якщо Товариство продовжує  визнавати 

актив в обсязі своєї подальшої участі, а також визнає відповідне зобов’язання. 

При припиненні визнання фінансового активу в цілому різниця між балансовою вартістю 

(визначенною на дату припинення визнання) та одержаною компенсацією (включаючи всі 

одержані нові активи мінус усі прийняті нові зобов’язання) визнаються в прибутку чи збитку. 
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Фінансові зобов'язання та інструменти власного капіталу 

Боргові інструменти та інструменти власного капіталу класифікуються або як фінансові 
зобов'язання, або як власний капітал у залежності від сутності договірних відносин та визначень 
фінансового зобов'язання та інструмента власного капіталу. 

Резервний капітал 

Резервний капітал створюється у розмірі 15,0 %  від статутного капіталу Товариства, шляхом 

щорічних відрахувань у розмірі, не менше 5,0 % чистого прибутку Товариства. Резервний 

капітал створюється для покриття збитків Товариства. Товариство покриває збитки відповідно 
до чинного законодавства України. Рішення щодо щорічних відрахувань до резервного капіталу 
приймаються Загальними зборами акціонерів. 

Фінансові зобов’язання 

Товариство здійснює класифікацію своїх фінансових зобов’язань як таких, що в подальшому 
оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат 
на здійснення операції. Фінансові зобов’язання у подальшому оцінюються за амортизованою 
вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки. 

Припинення визнання фінансових зобов’язань 

Товариство виключає фінансове зобов’язання (або частину фінансового зобов’язання) з Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) тоді й лише тоді, коли воно погашається: тобто тоді, коли 

зобов’язання, передбачене договором, виконане або анульоване, або коли сплив термін його 
виконання. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов’язання (або частини 

фінансового зобов’язання), яке було погашене або передане іншій стороні, та виплаченою 
компенсацією, включаючи будь-які передані негрошові активи або прийняті зобов’язання, 
визнається в прибутку або збитку. 

Позикові кошти 

Позикові кошти спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, 

понесених на проведення операції, а в подальшому обліковуються за амортизованою вартістю із 

використанням методу ефективної процентної ставки. Будь-яка різниця між сумою надходжень, 

за вирахуванням витрат на проведення операції, та вартістю погашення визнається у складі 

прибутку чи збитку протягом періоду, на який були залучені позикові кошти, з використанням 

методу ефективної процентної ставки. Позикові кошти відображаються у складі поточних 

зобов’язань, крім випадків, коли у Товариства є безумовне право відстрочити розрахунок за 

зобов’язанням, принаймні, на 12 місяців після дати балансу. 

Коли Товариство отримує позику на неринкових умовах (коли договором не передбачено 

нарахування та виплата процентів чи плати за користування грошовими коштами в будь-якому 

іншому вигляді) первісне визнання справедливої вартості фінансових зобов’язань за такими 

договорами здійснюється шляхом дисконтування суми отриманої позики  із застосуванням 

процентної ставки за якою Товариство мало б можливість залучити позикові кошти на ринкових 

умовах. Різниця (дисконт), що виникає між справедливою вартістю при первісному визнанні 

фінансових зобов’язань та ціною операції, визнається доходами періоду в Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) по статі «Інші фінансові доходи». Після первісного 



90 

 

визнання Товариство визнає витрати по відсоткам  від амортизації дисконту в Звіті про 

фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) по статі «Фінансові витрати» в обсязі, який 

обмовлений зміною часу та суми отриманої  позики до моменту припинення  визнання таких 

фінансових зобов’язань.  У разі, якщо визнання та припинення визнання фінансових зобов’язань 

по договорам позики здійснюється в одному звітному періоді, то первісне визнання таких 

фінансових зобов’язань здійснюється за ціною операції, дисконтування не застосовується.   

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 

заборгованість 

 
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість 

визнаються, якщо контрагент виконав свої зобов’язання за угодою. Кредиторська заборгованість 

відноситься до категорії поточних зобов’язань, якщо оплата підлягає здійсненню до одного року 
(або протягом нормального операційного циклу бізнесу, якщо він довше). Якщо ні, вона 

обліковується як довгострокові зобов’язання. Кредиторська заборгованість за основною 
діяльністю спочатку визнається за справедливою вартістю, а в подальшому обліковується за 

амортизованою вартістю із використанням методу ефективної процентної ставки. Амортизована 
вартість обчислюється з урахуванням витрат на проведення операції, а також всіх премій та 
дисконтів при розрахунку. 

Аванси отримані 

Аванси отримані відносяться до сум, одержаних у формі передоплати за товари, роботи чи 

послуги у ході звичайної діяльності. Вони обліковуються у розмірі початково одержаних сум, за 
вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений 
шляхом постачання відповідних товарів або послуг. 

Забезпечення 

Забезпечення визнається, якщо Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи 

конструктивне) внаслідок минулої події та існує імовірність, що для погашення зобов’язання 

відбудеться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може 

бути достовірно оцінена. 

Сума, визнана як забезпечення, визначається Товариством як найкраща оцінка видатків, 

необхідних для погашення існуючого зобов’язання на кінець звітного періоду, з урахуванням 

усіх ризиків та невизначеностей, характерних для цього зобов’язання.  

Найкраща оцінка видатків, необхідних для погашення існуючого зобов’язання є сумою, яку 

Товариство обґрунтовано сплатило би для погашення зобов’язання або передало бb його третій 

стороні на кінець звітного періоду.  

У випадках, коли сума забезпечень визначається шляхом оцінки потоків грошових коштів, які, 

як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його балансова вартість 

становить теперішню вартість відповідних потоків грошових коштів. 

Поточні забезпечення 

Поточні забезпечення являють собою резерви зобов’язань та відрахувань і є зобов’язаннями 

нефінансового характеру із невизначеним строком або сумою. Забезпечення відображаються у 
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фінансовій звітності, коли Товариство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання 

у результаті минулих подій і коли існує імовірність того, що для погашення такого зобов’язання 

потрібне буде вилучення ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього 

зобов’язання можна розрахувати з достатнім рівнем точності. 

 
Розкриття інформації щодо нарахувань та забезпечень 
Зобов’язання класифікуються як нарахування, коли товари або послуги були отримані, але ще не 

були оплачені, та за якими не були отримані рахунки, чи досягнуто інших формальних 

домовленостей з постачальником і, хоча існує необхідність оцінювати суми і очікуваний строк 

погашення, невизначеність, як правило, набагато менша, ніж за забезпеченнями. 

Нарахування відображаються як частина поточної кредиторської заборгованості за товари, 

роботи та послуги, або як частина кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків чи 

інших поточних зобов’язань, тоді як забезпечення відображаються окремо в складі поточних 

забезпечень. 

 

Умовні активи та зобов’язання  

Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, якщо існує 

достовірна ймовірність надходження економічних вигід. 

Умовні зобов’язання не визнаються у фінансовій звітності. Вони розкриваються у примітках до 

фінансової звітності, крім тих випадків коли ймовірність відтоку ресурсів, які втілюють 

економічні вигоди, є незначними. 

 

Виплати працівникам 

Витрати на заробітну плату, внески до Державного пенсійного фонду України, оплачувану 

щорічну відпустку та оплачувану відпустку у зв’язку з хворобою, негрошові пільги для 

теперішніх працівників та премії нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги 

надавались працівниками Товариства.  

Пенсійний план із визначеними внесками  

Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний 

соціальний внесок до пенсійного фонду України. Внесок розраховується як процент від 

поточної валової суми заробітної плати та відноситься на витрати по мірі його здійснення. 

Програми із визначеними виплатами.  

Виходячи із чинної системи оплаті праці Товариство не має жодних інших зобов’язань з виплати 
пенсій, з охорони здоров’я, страхових або інших компенсаційних виплат перед своїми 
теперішніми або колишніми співробітниками. 

Визнання доходів та витрат 

Визнання доходів 
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Товариство визнає дохід, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо 
виконання, передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, 
коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. Товариство визнає як 
дохід величину ціни операції, після вирахування ПДВ зменшену на суму оцінених знижок та 
компенсацій, які мають бути сплачені клієнтові.  

Доходи від договорів з клієнтами визнаються за умови виконання усіх наведених нижче 

умов: 

- сторони договору схвалили договір і готові виконувати свої зобов’язання; 

- Товариство може визначити права кожної сторони відносно товарів або послуг, які 
будуть передаватися; 

- Товариство може визначити умови оплати за товари або послуги, які будуть 
передаватися; 

- договір має комерційну сутність (тобто очікується, що ризик, час або величина 
майбутніх грошових потоків Товариства зміняться внаслідок договору) та, цілком імовірно, 

що Товариство отримає компенсацію, на яку воно матиме право в обмін на товари або 
послуги, які будуть передані клієнту. 
 

Для договорів Товариства з клієнтами характерно, що зобов’язання щодо виконання 
виконується на певний момент часу, а не протягом певного часу, зокрема, на момент коли 
товари постачаються до клієнтів або перевізника, який доставить товари до його клієнтів. 
Контроль переходить на момент, коли товари стають доступними для перевізника або коли 
покупець отримує у володіння товари (коли покупець отримує ризики та винагороди/вигоди від 
володіння товарами). Цей момент часу залежить великою мірою від умов постачання, як 
визначено у відповідному договорі. Момент визнання доходів збігається з моментом передачі 
права власності на товари згідно з умовами постачання за договором (зазвичай на основі 
міжнародних умов торгівлі – Incoterms), коли клієнт отримує істотні ризики та винагороди від 
володіння товарами, а Товариство отримує право на платежі за доставлені товари. Вартість 
послуг транспортування проданих товарів за рахунок Товариства, вартість послуг зі зборки та 
монтажу реалізованих товарів, де це передбачено умовами договорів, враховуються в 
собівартості реалізованої продукції.  

Компенсації, які мають бути сплачені клієнтові (послуги з організації просування товарів),  

обліковуються як зниження ціни операції та відображається у Звіті про фінансові результати 

(Звіті про  сукупний дохід) як вирахування з доходу. 

Відтермінування платежу, якщо це передбачено в договорах з клієнтами, як правило складає від  

10 до 90 днів, що є ринковою практикою та не містить елементу фінансування.   

Зобов’язання щодо виконання - обіцянка в договорі з покупцем передати покупцеві товар чи 

послуги, які є відокремленими або серію відокремлених товарів або послуг, які є практично 

однаковими і які передаються покупцю за однаковою схемою. Товариство вважає, що Договори 

з поставки продукції містять лише одне суттєве зобов’язання з продажу товарів.  

 

Визнання витрат 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, 
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відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив 

забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати 

визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними 

періодами.  

Інші доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку і звітності в момент їх 

виникнення (понесення) за принципами нарахування та відповідності незалежно від дати 

надходження чи сплати коштів. 

 

Переоцінка іноземної валюти 

Статті, включені до фінансової звітності, оцінюються із використанням валюти первинного 

економічного середовища, в якому Товариство здійснює свою діяльність. Валютою подання цієї 

фінансової звітності є українська гривня, яка є функціональною валютою Товариства.  

Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються 

операціями в іноземних валютах.  

Операції в іноземній валюті при первісному визнанні відображаються у функціональній валюті 

за курсом обміну Національного банку України (далі - НБУ), чинним на дату здійснення 

операції. Монетарні активи і зобов’язання, виражені в іноземній валюті, перераховуються у 

функціональну валюту за курсом, що діє на звітну дату. Усі прибутки та збитки, які виникають у 

результаті курсових різниць, включаються до Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід). Прибутки та збитки від курсових різниць, що виникають на операціях та 

балансах з фінансової діяльності, відображаються в Звіті про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) на нетто-основі у складі статей «Інші доходи» та «Інші витрати» відповідно, 

залежно від динаміки курсів обміну, що призводить до отримання прибутків чи понесення 

збитків.  

Усі інші прибутки та збитки від курсових різниць відображаються в Звіті про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід) на нетто-основі у складі статей «Інші операційні доходи» 

та «Інші операційні витрати» відповідно. 

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються за курсом, діючим на дату їх початкових операцій. Немонетарні статті, які 

оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за курсами обміну 

на дату визначення справедливої вартості. 

Відповідні курси обміну валют були наступними: 

 На 01 січня 

2018 року 

На 31 грудня 

2018 року 

На 31 грудня 

2019 року 

Гривня/євро 33,495424 31,714138 26,422000 

Гривня/долар США 28,067223 27,688264 23,686200 

Гривня / польський злотий 8,011726 7,370581 6,194300 

Гривня/російський рубль 0,487030 0,398270 0,381600 
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Податок на прибуток 

У цій фінансовій звітності податки були нараховані відповідно до вимог законодавства, яке було 

чинним або фактично набуло чинності станом на звітні дати. Витрати з податку на прибуток 

включають поточні податки та відстрочене оподаткування та відображаються у складі прибутку 

чи збитку, якщо тільки вони не стосуються операцій, які відображені у цьому самому або 

іншому періоді в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу. 

 

Поточний податок 

Поточний податок — сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо 

оподаткованого прибутку (податкового збитку) за період. 

Зобов’язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховуються із використанням 

податкових ставок, які діяли у звітному періоді. У звітному періоді ставка податку на прибуток 

була не змінною та складала -  18 %. В передньому періоді розмір ставки податку на прибуток 

також складав 18 %. 

Оподатковуваний прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова 

звітність ухвалюється до моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за 

винятком податку на прибуток, обліковуються у складі операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно 

перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою 

активів та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. 

Відповідно до виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для 

тимчасових різниць, що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання, яке не 

впливає на бухгалтерський або оподатковуваний прибуток у результаті операції, яка не є 

об’єднанням компаній. Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із 

використанням ставок оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію 

станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, коли 

будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені 

податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу та перенесені 

податкові збитки відображаються лише в тому обсязі, в якому існує ймовірність отримання 

оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 

 

 

Податок на додану вартість 

ПДВ стягується за двома ставками: 20% стягуються з поставок товарів або послуг з місцем 

поставки на території України, включаючи поставки без оплати, та імпорту товарів в Україну 

(якщо такі поставки прямо не звільнені від ПДВ); 0% застосовуються до експорту товарів та 

супутніх послуг. 

Вихідний ПДВ при продажу товарів та послуг обліковується у момент отримання товарів або 
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послуг клієнтом або у момент надходження платежу від клієнта, залежно від того, що 

відбувається раніше. Вхідний ПДВ обліковується таким чином: право на кредит із вхідного ПДВ 

при закупівлях виникає у момент реєстрації податкової накладної з ПДВ у Єдиному реєстрі 

податкових накладних, яка видається в момент надходження оплати постачальнику або в 

момент отримання товарів або послуг, залежно від того, що відбувається раніше, або право на 

кредит із вхідного ПДВ при імпорті товарів виникає у момент сплати податку. 

Передоплати видані постачальникам та одержані аванси від покупців показані у цій фінансовій 

звітності за вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде 

здійснений шляхом постачання відповідних товарів або послуг. 

 

Фінансові доходи та фінансові витрати 

Фінансові доходи включають процентний дохід по інвестованих коштах (в тому числі доходи від 

розміщення грошових коштів на поточних та депозитних банківських рахунках), умовний 

процентний дохід від фінансових активів, облікованих за амортизованою вартістю. Відсоткові 

доходи визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Також до складу 

фінансових доходів включаються позитивна різниця яка виникає при первісному визнанні 

фінансових зобов’язань по позикам, які отримані Товариством на неринкових умовах.  

Фінансові витрати включають витрати на виплату процентів по позиках (які не були 

капіталізовані в первісну вартість кваліфікованого активу), фінансових витрат від оцінки 

зобов’язань з оренди, фінансові витрати від оцінки  фінансових зобов’язань, облікованих за 

амортизованою вартістю. Також до складу фінансових витрат включається від’ємна різниця яка 

виникає при первісному визнанні фінансових активів за позиками, які надані Товариством на не 

ринкових умовах.  

 

6. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Як зазначено у Примітці 2 ця фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є 

першою, яку Товариство підготувало відповідно до МСФЗ. За попередні періоди, включно за 

рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, Товариство подавало свою фінансову звітність 

відповідно до вимог НП(С)БО.  

Відповідно, Товариство підготувало фінансову звітність, що відповідає МСФЗ, які 

застосовуються станом на грудень 2019 року, а також дані порівняльного періоду за рік, що 

закінчився 31 грудня 2018 року. Під час підготовки фінансової звітності був складений Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) станом на 1 січня 2018 року, що є датою переходу Товариства на 

МСФЗ. У цій примітці пояснюються основні коригування, при трансформації фінансової 

звітності, складеної відповідно до НП(С)БОУ, включаючи Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

станом на 1 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід) та Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року.  

 

МСФЗ 1 дозволяє суб’єктам господарювання, які вперше застосували МСФЗ, прийняти певні 

винятки з ретроспективного застосування певних вимог згідно з МСФЗ. 

Товариство (в якості орендаря) застосувало перехідне положення (з урахуванням практичних 

прийомів) та оцінило зобов'язання з оренди за теперішньою вартістю залишку платежів за 
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орендою, дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень  на дату переходу на 

МСФЗ. Активи з права користування були оцінені в сумі, що дорівнює зобов’язанню за 

орендою, відкоригованому на суму будь-яких сплачених авансом чи нарахованих орендних 

платежів, що пов’язані з такою орендою, визнаних у Балансі (Звіті про фінансовий стан) 

безпосередньо перед датою переходу на МСФЗ. Товариство застосувало наступні практичні 

прийоми:  

- застосувало єдину ставку дисконту до портфелю договорів оренди з обґрунтовано 

подібними характеристиками; 

- платежів за орендою за договорами, строк оренди за якими закінчується протягом 12 

місяців з дати переходу на МСФЗ, та, які пов’язані з орендою, для якої базовий актив є 

малоцінним, визнані витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди; 

- використало інформацію, що стала відома пізніше, щодо визначення строку оренди, 

коли договорами були передбачені опції щодо скорочення або продовження терміну дії 

договору оренди.  

 

Попередні оцінки 

Попередні оцінки на 1 січня 2018 року та на 31 грудня 2018 року узгоджуються з попередніми 

оцінками, що були зробленими на ті ж самі дати відповідно до НП(С)БОУ (після коригувань для 

відображення будь-якої різниці в облікових політиках). 

Попередні оцінки, які Товариство використовує для представлення цих сум відповідно до 

МСФЗ, відображають умови на дату переходу на МСФЗ – 1 січня 2018 року та станом на 31 

грудня 2018 року. 

 

Узгодження показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) в т. ч. власного капіталу 

станом на 1 січня 2018 року  

Актив Код рядка опис 
НП(С)БОУ станом на  

01 січня 2018 р 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

станом на  

01 січня 2018 

р 

I. Необоротні активи 
     

Нематеріальні активи 1000 А 9 144 558 9 702 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 A 3 591 (558) 3 033 

Основні засоби 1010 B 30 412 166 352 196 764 

  інші фінансові інвестиції 1035 
 

40 - 40 

Відстрочені податкові активи 1045 C 2 223 876 3 099 

Усього за розділом I 1095 
 

45 410 167 228 212 638 

II. Оборотні активи 
     

Запаси 1100 D 207 366 (4 869) 202 497 
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Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 

 
91 086 - 91 086 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     

  за виданими авансами 1130 E 22 745 (3 059) 19 686 

  з бюджетом 1135 
 

2 024 - 2 024 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

із внутрішніх розрахунків 
1145 E, F 150 671 (1 349) 149 322 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 
 

238 - 238 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
 

40 - 40 

Гроші та їх еквіваленти 1165 
 

53 620 - 53 620 

Витрати майбутніх періодів 1170 
 

154 - 154 

Інші оборотні активи 1190 E 4 423 (3 877) 546 

Усього за розділом II 1195 
 

532 367 (13 154) 519 213 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 

    

Баланс 1300 
 

577 777 154 074 731 851 

 

 

Пасив Код рядка опис 
НП(С)БОУ станом на  

01 січня 2018 р 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

станом на  

01 січня 2018 

р 

I. Власний капітал 
     

Зареєстрований капітал 1400 
 

64 313 - 64 313 

Резервний капітал 1415 
 

13 862 - 13 862 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 

 
274 541 1 809 276 350 

Усього за розділом I 1495 
 

352716 1 809 354 525 

II. Довгострокові зобов'язання і 

забезпечення      

Інші довгострокові зобов'язання 1515 B - 145 132 145 132 

Усього за розділом II 1595 
 

- 145 132 145 132 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
     

Поточна кредиторська заборгованість за: 
     

  довгостроковими зобов'язаннями 1610 B - 21 220 21 220 

  товари, роботи, послуги 1615 G 44 992 1 511 46 503 
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  розрахунками з бюджетом 1620  7 729 - 7 729 

  розрахунками зі страхування 1625  2 405 - 2 405 

  розрахунками з оплати праці 1630  12 016 - 12 016 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 E 24 326 (3 877) 20 449 

Поточна кредиторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків 
1645 E, F 107 115 (5 890) 101 225 

Поточні забезпечення 1660 G 21 843 (1 511) 20 332 

Інші поточні зобов'язання 1690 E 4 635 (4 320) 315 

Усього за розділом III 1695 
 

225 061 7 133 232 194 

Баланс 1900 
 

577 777 154 074 731 851 

 

 

Узгодження показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) в т. ч. власного капіталу станом на 

31 грудня 2018 року 

 

Актив Код рядка опис 
НП(С)БОУ станом на  

31 грудня 2018 р 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

станом на  

31 грудня 2018 р 

I. Необоротні активи 
     

Нематеріальні активи 1000 А 13 082 800 13 882 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 A 2 010 (800) 1 210 

Основні засоби 1010 B 32 046 141 547 173 593 

  інші фінансові інвестиції 1035 
 

- - - 

Відстрочені податкові активи 1045 C 4 726 1 080 5 806 

Усього за розділом I 1095 
 

51 864 142 627 194 491 

II. Оборотні активи 
     

Запаси 1100 D 247 685 (5 997) 241 688 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги 
1125 

 
112 311 - 112 311 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
     

  за виданими авансами 1130 E 14 260 (1 913) 12 347 

  з бюджетом 1135 
 

7 919 - 7 919 

Дебіторська заборгованість за розрахунками 

із внутрішніх розрахунків 
1145 E, F 109 062 (2 195) 106 867 
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Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 
 

370 - 370 

Поточні фінансові інвестиції 1160 
 

40 - 40 

Гроші та їх еквіваленти 1165 
 

85 589 - 85 589 

Витрати майбутніх періодів 1170 
 

1 174 - 1 174 

Інші оборотні активи 1190 E 5 471 (4 929) 542 

Усього за розділом II 1195 
 

583 881 (15 034) 568 847 

III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 

    

Баланс 1300 
 

635 745 127 593 763 338 

 

 

Пасив Код рядка опис 
НП(С)БОУ станом на  

31 грудня 2018 р 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

станом на  

31 грудня 

2018 р 

I. Власний капітал 
     

Зареєстрований капітал 1400 
 

64 313 - 64 313 

Резервний капітал 1415 
 

16 220 - 16 220 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 
1420 B, C, D, F 220 776 (5 526) 215 250 

Усього за розділом I 1495 
 

301 309 (5 526) 295 783 

II. Довгострокові зобов'язання і 

забезпечення 
     

Інші довгострокові зобов'язання 1515 B - 127 710 127 710 

Усього за розділом II 1595 
 

- 127 710 127 710 

III. Поточні зобов'язання і забезпечення 
     

Короткострокові кредити банків 1600 H 38 000 57 38 057 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
     

  довгостроковими зобов'язаннями 1610 B - 21 689 21 689 

  товари, роботи, послуги 1615 G 49 466 911 50 377 

  розрахунками з бюджетом 1620  3 329 - 3 329 

  розрахунками зі страхування 1625  3 660 - 3 660 

  розрахунками з оплати праці 1630  15 237 - 15 237 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 E 21 658 (3 610) 18 048 



100 

 

Поточна кредиторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків 
1645 E, F 178 179 (10 756) 167 423 

Поточні забезпечення 1660 G 22 317 (911) 21 406 

Інші поточні зобов'язання 1690 E, H 2 590 (1 971) 619 

Усього за розділом III 1695 
 

334 436 (5 409) 339 845 

Баланс 1900 
 

635 745 127 593 763 338 

 

Опис узгодження показників Балансу (Звіту про фінансовий стан) в т. ч. власного капіталу 

станом на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року 

 

A -  Нематеріальні активи / Незавершені капітальні інвестиції  

Відповідно до НП(С)БОУ, Підприємство визнавало у складі статті «Незавершені капітальні 

інвестиції» витрати на придбання/створення нематеріальних активів, які ще не були готовими до 

використання за призначенням. Станом на 01 січня 2018 року вартість таких активів становила  

585 тис.грн, на 31 грудня 2018 року - 800 тис.грн. Витрати на придбання/створення 

нематеріальних активів були перекласифіковані при переході на МСФЗ в склад статті 

«Нематеріальні активи». 

В - Оренда 

Відповідно до НП(С)БОУ оренда була класифікована Товариством як операційна. Орендні 

платежі з операційної оренди визнавались  операційними витратами на прямолінійній основі 

протягом строку оренди. Відповідно до МСФЗ, орендар має застосовувати єдиний підхід 

визнання та оцінки для всіх оренд, крім короткострокової оренди та оренди малоцінних активів, 

і визнає зобов'язання з оренди для здійснення орендних платежів та активи з права 

користування, що представляють право на використання базових активів. На дату переходу на 

МСФЗ Товариство (в якості орендаря) застосувало перехідне положення (з урахуванням 

практичних прийомів) та оцінило зобов’язання з оренди за теперішньою вартістю залишку 

платежів за орендою, дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень  на дату 

переходу на МСФЗ. Активи з права користування були оцінені в сумі, що дорівнює 

зобов’язанню за орендою, відкоригованому на суму будь-яких сплачених авансом чи 

нарахованих орендних платежів, що пов'язані з такою орендою, визнаних у Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) безпосередньо перед датою переходу на МСФЗ.  

Як результат на 01 січня 2018 року, Товариство визнало активи з права користування в сумі 

166 352 тис.грн. та довгострокові й короткострокові зобов’язання з оренди в сумі 145 132 

тис.грн. та 21 220 тис.грн. відповідно.  

Станом на 31 грудня 2018 року активи з права користування склали 141 547 тис.грн., а 

довгострокові й короткострокові зобов’язання з оренди становили 127 710 тис.грн. та 21 689 

тис.грн., відповідно. Різниця між активами з права користування та зобов’язаннями з оренди 

визнана шляхом зменшення нерозподіленому прибутку в сумі 7 852 тис.грн. 



101 

 

С - Відстрочений податок 

Різні перехідні коригування призвели до тимчасових різниць. Відповідно до облікової політики, 

Підприємство повинно визнати податкові наслідки таких різниць. Коригування відстрочених 

податків визнані в нерозподіленому прибутку.  

D - Запаси 

Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство відображало запаси на дату балансу за найменшою з двох 

оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста вартість реалізації 

визначалась по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних 

витрат на завершення виробництва і збут. При переході на МСФЗ Товариством було змінено 

облікову політики відповідно до якої, оцінка чистої вартості реалізації запасів здійснюється за 

рахунок створення резерву на знецінення запасів, розрахунок якого ґрунтується на коефіцієнтах 

оборотності запасів. Як результат, на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 року Товариство 

визнало резерви на знецінення запасів в сумі 4 869 тис.грн. та 5 997 тис.грн. відповідно та 

коригуванням (зменшенням) нерозподіленого прибутку на 01 січня 2018 року та 31 грудня 2018 

року на вказані суми. 

E - Аванси видані та аванси одержані 

Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство відображало розрахунки за авансами виданими 

постачальникам та одержаними авансами  від покупців з урахуванням ПДВ. В Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) за МСФЗ  аванси видані постачальникам та аванси від покупців показані за 

вирахуванням ПДВ, оскільки очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений 

шляхом постачання відповідних товарів або послуг.  

Станом на 01 січня 2018 року коригування ПДВ по передплатам виданим постачальникам 

склали на загальну суму 4 320 тис.грн, в зв’язку з чим, стаття «Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими авансами» була зменшена на 3 059 тис грн., стаття  «Дебіторська 

заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків» зменшена на 1 261 тис.грн., а стаття  

«Інші поточні зобов’язання» зменшена на 4 320 тис.грн. Станом на 31 грудня 2018 року 

коригування ПДВ за авансами виданими постачальникам здійснено шляхом зменшення статей  

«Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» та «Інші поточні 

зобов’язання» в сумі 1 913 тис.грн.   

Станом на 01 січня 2018 року коригування ПДВ за одержаними авансами  від покупців склали 

3 870 тис.грн, а саме, статті «Інші оборотні активи» та  «Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами» були зменшені на вказану суму. Станом на 31 грудня 2018 року 

коригування ПДВ за одержаними авансами склали на загальну суму 4 929 тис.грн., в зв’язку з 

чим, стаття «Інші оборотні активи» була зменшена на 4 929 тис.грн., стаття «Поточна 

кредиторська заборгованість за одержаними авансами» зменшена на 3 610 тис.грн., а стаття 

«Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» була зменшена на 1 319 

тис.грн. 

 

F - Позики  
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Застосування МСФЗ суттєво змінило облікову політику Товариства щодо первісного визнання 

фінансових активі та фінансових зобов’язань за справедливою вартістю по позикам, які були 

надані/отримані Товариством на неринкових умовах (безвідсоткові позики).  Відповідно до 

НП(С)БОУ, Товариство визнавало фінансові активи та фінансові зобов’язання по 

короткостроковим позикам за ціною операції. Після переходу на МСФЗ первісне визнання 

справедливої вартості фінансових активів/зобов’язань за договорами безвідсоткових позик 

здійснюється шляхом дисконтування суми наданої/отриманої позики  із застосуванням 

процентної ставки за якою Товариство мало б можливість залучити позикові кошти на ринкових 

умовах. Різниця (дисконт), що виникає між справедливою вартістю при первісному визнанні 

активів/зобов’язань  та ціною операції, визнається витратами/доходами періоду. Після 

первісного визнання Товариство визнає доходи/витрати від амортизації дисконту в обсязі, який 

обумовлений зміною часу та суми наданої/отриманої позики до моменту припинення  визнання 

такого фінансового активу/зобов’язання. 

Як результат переходу на МСФЗ станом на 01 січня 2018 року, коригування на залишки 

неамортизованих дисконтів по фінансовим активам та фінансовим зобов’язання по договорам 

безвідсоткових позик склали 90 тис.грн та 5 890 тис.грн. відповідно. В зв’язку з чим стаття 

«Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків» була зменшена на 90 

тис.грн. та стаття «Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» була 

зменшена на 5 890 тис.грн., як результат нерозподілений прибуток, станом на 01 січня 2018 

року, було збільшено на 5 800 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року, коригування на залишки неамортизованих дисконтів по 

фінансовим активам та фінансовим зобов’язання по договорам безвідсоткових позик склали 2 

194 тис.грн та 9 437 тис.грн. відповідно. В зв’язку з чим стаття «Дебіторська заборгованість за 

розрахунками із внутрішніх розрахунків» була зменшена на 2 194 тис.грн. та стаття «Поточна 

кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків» була зменшена на 9 437 тис.грн., як 

результат нерозподілений прибуток, станом на 31 грудня 2018 року, було збільшено на 7 243 

тис.грн. 

G –  Забезпечення (нарахування) 

Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство відображало зобов'язання, класифіковані як нарахування 

(коли товари або послуги були отримані, але ще не були оплачені, та за якими не були отримані 

рахунки, чи досягнуто інших формальних домовленостей з постачальником) в складі статті 

«Поточні забезпечення». Після переходу на МСФЗ зобов’язання, класифіковані як нарахування 

відображаються як частина поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги, 

або як частина кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків чи інших поточних 

зобов’язань. 

Станом на 01 січня 2018 року зобов’язання, класифіковані як нарахування становили 1 511 

тис.грн., на 31 грудня 2018 року - 911 тис.грн. Вказані зобов’язання  були перекласифіковані при 

переході на МСФЗ в склад статті «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги». 

 

H –  Заборгованість по відсоткам 
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Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство відображало поточні зобов’язання по нарахованим 

відсоткам по банківському кредиту в складі статті «Інші поточні забезпечення». Після переходу 

на МСФЗ, станом на 31 грудня 2018 року такі зобов’язання в сумі 57 тис.грн. були 

перекласифіковані в склад статті «Короткострокові кредити банків». 

 

Узгодження фінансових результатів та загального сукупного доходу за рік, що закінчився 

31 грудня 2018 року 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Опис 

НП(С)БОУ 

за 2018 рік 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

за 2018 рік 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  
2000 А 1 431 500 20 279 1 451 779 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг)  
2050 A, B (1 143 972) (82 637) (1 226 609) 

Валовий: прибуток /  (збиток) 
2090 / 

2095 
  287 528 (62 358) 225 170  

Інші операційні доходи  2120 А, E 85 432 (71 532) 13 900 

Адміністративні витрати 2130 B (98 325) 979 (97 346) 

Витрати на збут 2150 А, B (190 348) 82 641 (107 707) 

Інші операційні витрати 2180 
А, D, 

E 
(98 292) 67 718 (30 574) 

Фінансовий результат від операційної 

діяльності:  прибуток /  (збиток) 

2190 / 

2195 
  (14 005)  17 448 3 443 

Інші фінансові доходи 2220 C 852 9 527 10 379 

Інші доходи 2240  E 24  812   836 

Фінансові витрати 2250 B, С (672) (35 435) (36 107) 

Інші витрати 2270   (109)   109 -  

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток / (збиток) 

2290 / 

2295 
  (13 910) (7 539) (21 449) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   2 503 204 2 707 

Чистий фінансовий результат: прибуток / 

(збиток) 

2350 / 

2355  
  (11 407) (7 335) (18 742) 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
Опис 

НП(С)БОУ 

за 2018 рік 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

за 2018 рік 
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1 2   3   4 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   (11 407) (7 335) (18 742) 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455         

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   (11 407) (7 335) (18 742) 

 

А – Дохід від договорів з клієнтами  

Застосування МСФЗ суттєво змінило класифікацію відображення доходів та собівартості від 

звичайної діяльності Товариства. Так, відповідно до вимог НП(С)БОУ, Товариство розкривало 

інформацію про доходи та собівартість реалізації виробничих запасів (операції здійснюються на 

постійній основі) у складі  статей «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати» 

відповідно (за 2018 рік доходи становили 30 025 тис.грн, собівартість - 30 261 тис.грн.).  

Відповідно до МСФЗ такі доходи від реалізації та їх собівартість були рекласифіковані та 

визнані у складі статей «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» та 

«Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)». 

Крім цього, відповідно до вимог НП(С)БОУ, витрати на транспортування, витрати на послуги зі 

зборки та монтажу реалізованої продукції та товарів відображались по статті «Витрати на збут» 

(за 2018 рік сума таких витрат склала – 68 542 тис.грн). Відповідно до МСФЗ такі витрати, були 

рекласифікавані та відображені по статі «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)», оскільки вони пов’язані з виконанням зобов’язань  за договорами з клієнтами. 

Компенсації покупцям за надані послуги з організації просування товарів, відповідно до вимог 

НП(С)БОУ, відображались також по статі «Витрати на збут» (за 2018 рік вартість таких послуг 

становила  11 745 тис.грн). Відповідно до МСФЗ такі компенсації клієнтам були визнані як 

зменшення ціни операції та відповідно рекласифіковані шляхом зменшення статі «Чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)». 

B –  Оренда 

Як зазначалося вище, відповідно до НП(С)БОУ Товариством орендні платежі з операційної 

оренди визнавались  операційними витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. 

Застосування МСФЗ 16 «Оренда» привело до зменшення операційних витрат та збільшенню 

фінансових витрат Товариства за 2018 рік.  Вплив на показники Звіту про фінансові результати 

за 2018 рік за МСФЗ був наступним: 

- витрати по статі «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» 

зменшились на 16 167  тис.грн. (номінальні орендні платежі -38 845 тис.грн., амортизація 

прав оренди + 22 678 тис.грн; 

- витрати по статі «Адміністративні витрати» зменшилась на 979 тис.грн. (номінальні 

орендні платежі   – 2 002 тис.грн., амортизація прав оренди + 1 023 тис.грн); 

- витрати по статі «Витрати на збут» зменшилась на 2 354 тис.грн. (номінальні орендні 

платежі  -8 218 тис грн, амортизація прав оренди + 5 864 тис.грн); 

- витрати по статі «Фінансові витрати» збільшились на 27 350 тис.грн. (відображення 

нарахованих відсотків по зобов’язанням з оренди). 
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Загалом застосування МСФЗ 16 «Оренда» привело до зменшення чистого фінансового 

результату/іншого сукупного доходу Товариства за 2018 рік за МСФЗ на 7 850 тис.грн. 

С –  Позики/дисконтування 

Як зазначалося вище, відповідно до НП(С)БОУ Товариство визнавало фінансові активи та 

фінансові зобов’язання по наданим/отриманим короткостроковим безвідсотковим позикам за 

ціною операції, дисконтування таких активів/зобов’язань не здійснювались. Застосування вимог 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» привело до виникнення фінансових доходів/витрат по таким 

операціям за рахунок різниць (дисконтів), що виникають між справедливою вартістю при 

первісному визнанні активів/зобов’язань та ціною операції, а також від амортизації дисконту в 

обсязі, який обумовлений зміною часу та суми наданої/отриманої позики до моментe 

припинення  визнання такого фінансового активу/зобов’язання.  Вплив на показники Звіту про 

фінансові результати за 2018 рік за МСФЗ був наступним: 

- доходи по статі «Інші фінансові доходи» збільшились на 9 527 тис.грн. (амортизація 

дисконту по фінансовим активам по наданим безвідсотковим позикам до моменту 

припинення їх визнання + 90 тис грн, дисконт від первісного визнання фінансових 

зобов’язань по отриманим  безвідсотковим позикам + 9 437 тис.грн); 

- витрати по статі «Фінансові витрати» збільшились на 8 084 тис.грн. (амортизація 

дисконту по фінансовим зобов’язанням по отриманим безвідсотковим позикам до 

моменту припинення їх визнання + 5 890 тис.грн, дисконт від первісного визнання 

фінансових активів по виданим  безвідсотковим позикам + 2 194 тис.грн.). 

 

Загалом застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» привело до збільшення чистого 

фінансового результату/іншого сукупного доходу Товариства за 2018 рік за МСФЗ на 1 443 

тис.грн. 

  

D –  Резерв на знецінення запасів  

Як зазначалося вище, при переході на МСФЗ Товариством було створено резерв на знецінення 

запасів, розрахунок якого ґрунтується на коефіцієнтах оборотності запасів.  Створення резервe 

на знецінення запасів за МСФЗ, привело до збільшення витрати за 2018 рік, а саме стаття «Інші 

операційні витрати» збільшились на 1 128 тис.грн. 

E –  Подання доходів та витрат на нетто-основі 

Товариство при здійсненні своєї звичайної діяльності здійснює також інші операції, які не 

відносяться до його основної діяльності, а саме: продаж відходів, які виникли в результатів 

основної діяльності, надання послуг по ремонту та інші разові операції з надання послуг, за 

якими фактично отриманий дохід являє собою компенсацією Товариству понесених витрат. 

Також Товариство отримує  доходи по договорам операційної оренди. В Звіті про фінансові 

результати (Звіті про сукупний дохід) відповідно до НП(С)БОУ доходи по таким операціям та 

пов’язані з ними витрати відображалися на «брутто» основі у складі статей «Інші операційні 

доходи» та «Інші операційні витрати» відповідно. Крім цього, відповідно до вимог НП(С)БОУ, 
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доходи та собівартість реалізації основних засобів, доходи та витрати від курсових різниць, які 

виникли в результаті переоцінки монетарних статей виражених в іноземній валюті також 

відображалися в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) на брутто основі. 

МСБО 1 «Подання фінансової звітності» передбачає відображення супутніх операцій, які не 

створюють доходу від звичайної діяльності, за їх сутністю, шляхом зменшення будь-якого 

доходу на суму пов’язаних з ними витрат, які виникають при тій самій операції, тобто, в Звіті 

про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) за МСФЗ такі операції мають бути 

відображені на нетто-основі. Крім того, прибутки та збитки від курсових, відповідно до МСБО 

1,  також мають бути відображені на нетто-основі, якщо вони не є суттєвими. 

Застосування Товариством вимог МСБО 1, мало наступний вплив на показники Звіту про 

фінансові результати за 2018 рік за МСФЗ: 

- зменшення статей «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати» на загальну 

суму 10 865 тис.грн, шляхом відображення операцій по наданню послуг та операцій по 

оренді на нетто-основі; 

- зменшення статей «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати» на загальну 

суму 27 577 тис.грн, шляхом відображення на нетто-основі доходів та витрат по 

курсовим різницям та доходів/витрат від куплі-продажу іноземної валюти; 

- зменшення статі «Інші операційні доходи» та «Інші операційні витрати» на 1 269 

тис.грн. та 433 тис.грн відповідно, та відображення нетто-результату операцій по 

продажу основних засобів в сумі 836 тис.грн. по статі «Інші доходи».  

 

Загалом подання доходів та витрат на нетто-основі призвело до зменшення показників  інших 

операційних доходів/витрат в  Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

Товариства за 2018 рік за МСФЗ на  загальну суму 28 010 тис.грн. 

 

Узгодження показників Звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 

2018 року 

 

Стаття 
Код 

рядка 
Опис 

НП(С)БОУ 

за 2018 рік 

Рекласифікація 

та перерахунок 

МСФЗ  

за 2018 рік 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 

А, В, C, 

D 
49 671 43 021 92 692 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 В, С (16 572) (17 177) (33 749) 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 

А, В, C, 

D 
29 (25 844) (25 815) 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400  33 128 - 33 128 

Залишок коштів на початок року 3405  53 620 - 53 620 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410  (1 159) - (1 159) 

Залишок коштів на кінець року 3415  85 589 - 85 589 
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Застосування МСФЗ суттєво змінило класифікацію відображення руху грошових коштів по 

видам діяльності -операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей. Нижче наведено опис 

впливу переходу на МСФЗ на показники чистого руху грошових коштів по видам діяльності в  

Звіті про рух грошових коштів за 2018 рік. 

 

А Оренда 

Відповідно до НП(С)БОУ, платежі здійснені Товариством на користь орендодавців 

класифікувались як грошові потоки від операційної діяльності. Відповідно до МСФЗ, 

Товариство виплати грошових коштів орендодавцям для зменшення існуючої заборгованості, 

пов’язаної з орендою та з нарахованих відсотків по оренді, були класифіковані як рух грошових 

коштів від фінансової діяльності. Сума таких виплат за 2018 рік становила 49 064 тис.грн. Таким 

чином, в Звіті про рух грошових коштів за 2018 рік за МСФЗ чистий рух коштів від операційної 

діяльності збільшився, а чистий рух коштів від фінансової діяльності зменшився на 49 064 

тис.грн. відповідно.  

 

В – Позики 

Відповідно до НП(С)БОУ Товариство визнавало рух грошових коштів по наданим/отриманим 

короткостроковим безвідсотковим позикам, як рух коштів від операційної діяльності. 

Відповідно до МСФЗ, Товариство рух коштів по наданим короткостроковим безвідсотковим 

позикам був класифікований, як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності, а рух 

грошових коштів по отриманим короткостроковим безвідсотковим позикам був класифікований, 

як рух грошових коштів від фінансової діяльності. Як результат, в Звіті про рух грошових 

коштів за 2018 рік за МСФЗ чистий рух коштів від операційної діяльності зменшився на 7 814 

тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності зменшився на 18 050 тис.грн., а чистий 

рух коштів від фінансової діяльності збільшився на 25 864 тис.грн. 

 

C – Дивіденди  

Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство утримані та сплачені податки при розрахунках з 

Акціонером при виплаті дивідендів були визнані як рух коштів від операційної  діяльності. 

Відповідно до МСФЗ рух коштів по сплаті податків при виплаті дивідендів був класифікований 

Товариством як рух грошових коштів від фінансової діяльності. Як результат такої 

перекласифікації в Звіті про рух грошових коштів за 2018 рік за МСФЗ чистий рух коштів від 

операційної діяльності збільшився, а чистий рух коштів від фінансової діяльності зменшився на 

2 029 тис.грн. відповідно. 

 

D – Отримані та сплачені відсотки 

Відповідно до НП(С)БОУ, Товариство визнавало рух грошових коштів по отриманим відсоткам 

від розміщення грошових коштів на рахунках в банках та сплату відсотків за користування 
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позиковими коштами по договору кредитної лінії, укладеного з банком, як рух коштів від 

операційної діяльності. Відповідно до МСФЗ, рух коштів по отриманим та сплаченим відсоткам 

був класифікований Товариством як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності та 

фінансової діяльності відповідно. Як результат такої перекласифікації в Звіті про рух грошових 

коштів за 2018 рік за МСФЗ чистий рух коштів від операційної діяльності зменшився на 258 

тис.грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності збільшився на 873 тис.грн., а чистий рух 

коштів від фінансової діяльності зменшився на 615 тис.грн. 

Загалом застосування МСФЗ призвело до збільшення  показників  чистого руху коштів від 

операційної діяльності на  загальну суму 43 021 тис.грн. в  Звіті про рух грошових коштів за 

2018 рік за МСФЗ та зменшення показників чистого руху коштів від інвестиційної діяльності та 

фінансової діяльності на 17 177 тис.грн. та 25 844 тис.грн. відповідно. 

 

7.  Нові і переглянуті МСФЗ випущені, але які іще не набули чинності 

На дату затвердження цієї фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до 

стандартів, були випущені, але ще не набули чинності: 

 

Стандарти 

Набувають чинності для 

річних облікових 

періодів, які починаються 

на або після 

  

Поправки до Посилань на Концептуальну основу фінансової 

звітності в стандартах МСФЗ 

1 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 3: Визначення бізнесу 1 січня 2020 року 

Поправки до МСБО 1 та МСБО 8: Визначення суттєвості 1 січня 2020 року 

Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7: Реформа рівня 

відсоткової ставки 

1 січня 2020 року 

МСФЗ 17 „Страхові контракти‟ 1 січня 2023 року 

Поправки до МСБО 1: Класифікація зобов’язань як поточних та 

довгострокових 

1 січня 2022 року 

Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28: Продаж або внесок активів між 

інвестором та його асоційованим або спільним підприємством 

Буде визначено 

 

Керівництво очікує, що застосування нових стандартів не матиме суттєвого впливу на фінансову 

звітність Товариства у майбутніх періодах. 
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8. Нематеріальні активи 

Нижче представлено інформацію про рух нематеріальних активів у 2018 – 2019 роках: 

 

 

Первісна 

вартість 

Накопичена 

амортизація 

Балансова 

вартість 

    

на 1 січня 2018 р. 15 183 (5 481) 9 702 

Надходження 6 926 -  

Амортизація  (2 746)  

Знецінення  -  

Вибуття - -  

Інші зміни - -  

на 31 грудня 2018 р. 22 109 (8 227) 13 882 

Надходження 2 752 -  

Амортизація  (3 970)  

Знецінення  -  

Вибуття - -  

Інші зміни - -  

на 31 грудня 2019 р. 24 861 (12 197) 12 664 

    

Нематеріальній активи, строк корисної експлуатації яких є невизначеним відсутні. 

Нематеріальні активи щодо яких існує обмеження на права використання, відсутні. 

Нематеріальні активи, передані в заставу, відсутні.  

 

9. Основні засоби (в т. ч. актив з права користування) 

Нижче представлено інформацію про рух основних засобів у 2018 – 2019 роках: 

 

 

Активи з права 

користування 
Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби 

Інструменти 

прилади, 

інвентар 

Інші 

основні 

засоби 

Незавершен

і капітальні 

інвестиції Разом 

Первісна вартість  

       на 1 січня 2018 р. 166 352 716 57 979 1 145 5 722 2 784 3 033 237 731 

Надходження 4 761 - 14 883 - 687 315 750 21 396 

Вибуття - - (2 952) - (433) (1 291) (7) (4 683) 

Зміна класифікації - - 2 434 - 12 - (2 446) - 

Інші зміни - - - - - - (120) (1220) 

на 31 грудня 2018 р. 171 113 716 72 344 1 145 5 988 1 808 1 210 254 324 

Надходження 5 681 83 7 802 240 342 6 1 585 15 739 

Вибуття (4 504) - (1 092) - (154) (67) (66) (5 883) 

Зміна класифікації - 15 476 - 64 - (555) - 

Інші зміни - - - - - - (101) (101) 

на 31 грудня 2019 р. 172 290 814 79 530 1 385 6 240 1 747 2 073 264 079 
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Накопичений знос         

на 01 січня 2018 р. - (591) (29 725) (997) (4 968) (1 653) - (37 934) 

Амортизація (знос)  (29 566) (29) (14 317) (44) (568) (264) - (44 788) 

Знецінення - - - - - - - - 

Вибуття - - 2 181 - 433 587 - 3 201 

Зміна класифікації - - - - - - - - 

Інші зміни - - - - - - - - 

на 31 грудня 2018 р. (29 566) (620) (41 861) (1 041) (5 103) (1 330) - (79 521) 

Амортизація (знос) (30 065) (34) (14 110) (65) (524) (115) - (44 913) 

Знецінення - - - - - - - - 

Вибуття 4 504 - 956 - 154 66 - 5 680 

Зміна класифікації - - - - - - - - 

Інші зміни - - - - - - - - 

на 31 грудня 2019 р. (55 127) (654) (55 015) (1 106) (5 473) (1 379) - (118 754) 

 

 

Балансова вартість          

на 01 січня 2018 р. 166 352 125 28 254 148 754 1 131 3 033 199 797 

на 31 грудня 2018 р. 141 547 96 30 483 104 885 478 1 210 174 803 

на 31 грудня 2019 р. 117 163 160 24 515 279 767 368 2 073 145 325 

 

За виключенням активів з права користування, по власним основним засобам будь-які 

обмеження щодо права  власності, відсутні. Основні засоби, передані в заставу для забезпеченні 

зобов’язань, відсутні. Суттєві угоди на придбання в майбутньому основних засобів відсутні. 

 

Станом на 31 грудня 2019 року первісна вартість повністю амортизованих основних засобів 

становила 29 109 тис.грн. (на 31 грудня 2018 року– 24 496 тис.грн, на 01 січня 2018 року – 

18 173 тис.грн). Станом на 31 грудня 2019 року  залишкова вартість основних засобів, переданих 

в операційну оренду, складала 305 тис.грн. (на 31 грудня 2018 року– 849 тис.грн, на 01 січня 

2018 року – 1 448 тис.грн) 

 

Станом на 31.12.2019 Товариство не ідентифікувала умов які свідчили б про наявність 

індикаторів знецінення активів, в тому числі щодо основних засобів (див. також Примітку 4). 

 

10.  Оренда  
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Товариство в якості орендаря 

Товариством укладені договори оренди нерухомості (виробничих будівель та споруд, офісних 

приміщень), виробничого та іншого обладнання, транспортних засобів, які Товариство 

використовує в своїй господарській діяльності. Переважна більшість договорів оренди, укладені 

Товариством з пов’язаними особами. Строк оренди   нерухомого майна, відповідно до умов 

договорів, складають до 3-х років, при цьому договори містять опціони на їх продовження. По 

деяким договорам оренди нерухомості орендодавцями включаються до орендної плати  вартість 

відшкодування витрат на комунальні платежі (енергоносії, водопостачання та водовідведення та 

інше), що є компонентами які непов’язані з орендою та, відповідно, вартість такого 

відшкодування, не були включені Товариством в розрахунок орендних платежів та 

обліковуються окремо від оренди, на підставі відносної окремо взятої ціни. Строк оренди 

обладнання та транспортних засобів, як правило складають від 2-х до 5-ти років. Зобов’язання 

Товариства з оренди забезпечені правом власності орендодавців на орендовані активи.  Також у 

Товариства були договори оренди, строк оренди за якими закінчувався протягом 12 місяців з 

дати переходу на МСФЗ або строк оренди складають 12 місяців або менше та, договори, оренди, 

які пов’язані з орендою, для якої базовий актив є малоцінним (малоцінне виробниче обладнання 

та інструмент, комп’ютерна та офісне техніка, меблі). Товариство використовує звільнення від 

визнання, яке передбачено для короткострокової оренди та оренди, за якою базовий актив є 

малоцінним.     

 

Нижче представлено інформацію про балансову вартість визнаних активів з права користування, 

та її зміни. 

 

  Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби Разом 

Первісна вартість 

    на 1 січня 2018 р. 124 217 40 537 1 598 166 352 

Надходження - 4 761 - 4 761 

Вибуття - - - - 

Інші зміни - - - - 

на 31 грудня 2018 р. 124 217 45 298 1 598 171 113 

 

Первісна вартість 

  Будинки та 

споруди 

Машини та 

обладнання 

Транспортні 

засоби Разом 

Надходження 1 075 4 606 - 5 681 

Вибуття (4 018) (486) - (4 504) 

Інші зміни - - - - 

на 31 грудня 2019 р. 121 274 49 418 1 598 172 290 

     

Накопичений знос     

на 01 січня 2018 р. - - - - 

Амортизація  (20 296) (8 945) (325) (29 566) 

Знецінення - - - - 

Вибуття - - - - 

Інші зміни - - - - 

на 31 грудня 2018 р. (20 296) (8 945) (325) (29 566) 

Амортизація  (19 222) (10 518) (325) (30 065) 

Знецінення - - - - 

Вибуття 4 018 486 - 4 504 
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Інші зміни - - - - 

на 31 грудня 2019 р. (35 500) (18 977) (650) (55 127) 

     

Балансова вартість      

на 01 січня 2018 р. 124 217 40 537 1 598 166 352 

на 31 грудня 2018 р. 103 921 36 353 1 273 141 547 

на 31 грудня 2019 р. 85 774 30 441 948 117 163 

 

Нижче представлена балансова вартість зобов’язань з оренди, які включені в Балансі (Звіті про 

фінансовий стан) до складу статей «Інші довгострокові зобов’язання» та «Поточна кредиторська 

заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями», та її зміни: 
 
 2019 рік 2018 рік 

Станом на 1 січня 149 399 166 352 

З них   
Довгострокові зобов’язання 127 710 145 132 
Поточні зобов’язання 21 689 21 220 

   

Приріст 5 681 4 761 

Нарахування відсотків  24 582 27 350 

Платежі (47 174) (49 064) 
   

Станом на 31 грудня 132 488 149 399 

З них:   
Довгострокові зобов’язання 108 055 127 710 
Поточні зобов’язання 24 433 21 689 
 

 

Аналіз строків погашення зобов’язань з оренди 

 

 

У таблиці нижче представлена узагальнена інформація про договірні недисконтовані платежі 

Товариства за зобов’язаннями з оренди в розрізі періодів та строків погашення цих зобов’язань. 
 

 на вимогу 
до 3 

місяців 
від 3 до 12 

місяців 
від 1 до 5 

років 
більше  
5 років 

Всього 

на 01 січня 2018 року - 11 862 37 182 180 590 55 730 285 364 

на 31 грудня 2018 року - 12 015 35 159 161 281 27 865 236 320 

на 31 грудня 2019 року - 11 277 33 832 144 036 - 189 145 

 
 

Нижче представлені суми, визнані у складі витрат у Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупний дохід): 
 

 2019 рік 2018 рік 

Витрати по амортизації активів з права користування 30 065 29 566 

Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди 24 582 27 350 

Витрати по оренді, що відносяться до короткострокової оренди 563 812 
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Витрати по оренді, що відносяться до оренди активів з низькою 
вартістю 

1 030 1 158 

Змінні орендні платежі - - 

Всього суми, що визнані у складі витрат  
у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 56 240 58 866 

 

11. Запаси 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Сировина та матеріали, інші запаси 128 712 159 457 109 177 

Незавершене виробництво 47 780 50 174 42 581 

Готова продукція 21 887 30 716 21 511 

Товари 4 118 1 341 4 824 

Разом 202 497 241 688 178 093 

в т. ч. резерв на знецінення запасів (4 867) (5 997) (6 878) 

 

Вартість запасів, визнаних як витрати протягом 2019 року складає 930 тис.грн. (за 2018 рік  

1 138 тис.грн.). Вказані суми в Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) 

відображені за статтею «Інші операційні витрати».  

Запаси, передані в заставу для гарантії зобов’язань, відсутні. 

 

12. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Розрахунки з вітчизняними покупцями  62 786 80 796 89 599 

Розрахунки з іноземними покупцями  28 300 31 515 27 250 

Резерв на покриття збитків від знецінення  

дебіторської заборгованості 
- - (1 482) 

Разом 91 086 112 311 115 367 

 

Дебіторська заборгованість іноземних покупців була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Дебіторська заборгованість, виражена в EUR 17 067 18 237 17 618 

Дебіторська заборгованість, виражена в USD 2 528 4 039 1 047 
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Дебіторська заборгованість, виражена в RUB 8 705 9 239 8 585 

Разом 28 300 31 515 27 250 

 

Зміна резерву на покриття збитків від знецінення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

за 2018 та 2019 рік представлена таким чином: 

 2018 рік 2019 рік 

На початок року - - 

Нараховано - (1 482) 

Використано (списано безнадійну заборгованість за рахунок резерву) - - 

Інші зміни  - - 

На кінець року - (1 482) 

 

Суми не знеціненої дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги за термінами 

погашення представлені таким чином: 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

не прострочена та не знецінена 85 416 105 285 111 835 

прострочена, але не знецінена, в т. ч.    

прострочена до 90 днів 5 670 7 026 3 433 

прострочена від 90 до 180 днів - - 99 

прострочена від 180 до 360 днів - - - 

прострочена більше 360 днів - - - 

Разом 91 086 112 311 115 367 

 

Справедлива вартість торгової дебіторської заборгованості приблизно відповідає її балансовій 

вартості через те, що, як очікується, вона буде погашеною у найближчому майбутньому. 

 

 

13. Дебіторська заборгованість за розрахунками за авансами виданими  

Дебіторська заборгованість за авансами виданими була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Аванси видані вітчизняним постачальникам 17 045 11 824 11 040 

Аванси видані іноземним постачальникам 2 697 523 1 300 

Резерв на покриття збитків від знецінення  

авансів 
(56) - (239) 

Разом 19 686 12 347 12 101 
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Аванси видані вітчизняним постачальникам відображені за вирахуванням ПДВ, оскільки 

очікується, що розрахунок за такими сумами буде здійснений шляхом постачання відповідних 

товарів або послуг. 

 

Зміна резерву на покриття збитків від знецінення  авансів виданих за 2018 та 2019 рік 

представлені таким чином: 

 

 2018 рік 2019 рік 

На початок року (56) - 

Нараховано - (239) 

Використано (списано безнадійну заборгованість за рахунок резерву) 56 - 

Інші зміни  - - 

На кінець року - (239) 

 

14. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Розрахунки по податку на додану вартість  

(до відшкодування) 
1 910 2 228 - 

Розрахунки з податку на прибуток  - 5 268 - 

Кошти на казначейському рахунку по податку на додану 

вартість 
- - 2 407 

Розрахунки з державними цільовими фондами 113 422 251 

Розрахунки з інших податків 1 1 25 

Разом 2 024 7 919 2 683 

 

В січні 2020 року кошти на казначейському рахунку були використані для погашення 

заборгованості з податку на додану вартість за грудень 2019 року. 

 

15. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Грошові кошти на банківських рахунках в гривнях 37 802 67 239 87 865 

Грошові кошти на банківських рахунках в іноземних 

валютах 
15 802 18 339 33 536 

Грошові кошти в касі в гривнях 16 11 59 
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Разом 53 620 85 589 121 460 

 

Грошові кошти на банківських рахунках є коштами на поточних та карткових рахунках в 

вітчизняних банках. 

Грошові кошти на банківських рахунках в іноземних валютах були представлені таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Грошові кошти на банківських рахунках,  

деноміновані у EUR 
9 700 12 576 28 910 

Грошові кошти на банківських рахунках,  

деноміновані у USD 
3 365 3 752 3 652 

Грошові кошти на банківських рахунках,  

деноміновані у RUB 
2 737 1 293 898 

Грошові кошти на банківських рахунках,  

деноміновані у PLN 
- 718 76 

Разом 15 802 18 339 33 536 

 

16. Капітал 

 

Зареєстрований капітал – це Статутний капітал Товариства, що дорівнює сумі номінальної 

вартості всіх розміщених акцій Товариства, та який формується за рахунок внесків акціонерів 

Товариства під час розміщення акцій. Статутний капітал поділено на 12 862 593 простих 

іменних акцій номінальною вартістю 5 грн. кожна. Протягом 2018-2019 років Товариство не 

здійснювало додаткові випуски акцій у зв’язку зі збільшенням або зменшенням статутного 

капіталу та деномінацією акцій, неоплаченого капіталу немає. Товариство не здійснювало викуп 

власних акцій. Розмір Статутного капіталу та власників акцій не зманювався, долі держави у 

статутному капіталі Товариства немає. 

Перелік власників та кількість акцій наведено нижче 

 

 

 

 

 

 

Резервний капітал створюється Товариством у розмірі 15% від розміру Статутного капіталу 

шляхом щорічних відрахувань у розмірі  не менше 5 % від чистого прибутку Товариства. 

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати 

дивідендів. За рішеням Загальних зборів акціонерів в 2018 році частину прибутку за 2017 рік  в 

сумі 2 358 тис.грн. було направлено на збільшення Резервного капіталу. 

Нерозподілений прибуток включає накопичену суму прибутків та збитків Товариства. 

Акціонери 
Загальна кількість 

ЦП 

Загальна 

номінальна 

вартість ЦП, грн. 

Відсоток у 

статутному 

капіталі 

VGH STEEL TRADING SPOLKA 

AKCYJNA (Польща) 
12 862 593 64 312 965,00 100,0% 

Разом 12 862 593 64 312 965,00 100,0% 
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У 2018 році Товариством за результатами 2017 року було оголошено  дивіденди у сумі 40.000 

тис.грн., що були виплачені протягом 2018 року, з яких 2 000 тис.грн. були сплачені в якості 

податку  на території України. 

Вищим органом управління є загальні збори акціонерів. Оскільки у Товариства єдиний акціонер, 

рішення приймаються одноособово. 

 

17. Короткострокові кредити банків 

Короткострокові кредити банків були представлені таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Заборгованість за основною сумою кредиту - 38 000 - 

Заборгованість за відсотками - 57 - 

Разом - 38 057 - 

 

В 2018 році Товариством були залучені позикові кошти у формі короткострокових банківських 

кредитів в сумі 190 350 тис.грн. та було здійснено погашення отриманих кредитів в сумі 152 350 

тис.грн. Середня відсоткова ставка по запозиченням в 2018 році складала 18 %. В 2019 році 

короткострокові банківські кредити Товариством не залучались. В січні 2019 року Товариством 

було здійснено погашення заборгованності по банківскьому кредиту отриманому в 

попередньому році в сумі 38 000 тис.грн., та було здійснено погашення заборгованності за 

відсотками.    

 

18. Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Кредиторська заборгованість перед вітчизняними 

постачальниками 
22 683 27 697 34 106 

Кредиторська заборгованість перед іноземними 

постачальниками 
23 820 22 680 22 092 

Разом 46 503 50 377 56 198 

 

 

Кредиторська заборгованість перед іноземними постачальниками була представлена таким 

чином: 

 

 на 01 січня на 31 грудня на 31 грудня 
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2018 р. 2018 р. 2019 р. 

    

Кредиторська заборгованість, виражена в EUR 10 228 8 749 7 385 

Кредиторська заборгованість, виражена в USD 9 871 10 460 10 831 

Кредиторська заборгованість, виражена в PLN 3 721 3 471 3 876 

Разом 23 820 22 680 22 092 

 

Справедлива вартість кредиторської заборгованості приблизно відповідає її балансовій вартості 

через те, що, як очікується, вона буде погашеною у найближчому майбутньому. Жодних 

відсотків на непогашений залишок торгової кредиторської заборгованості не нараховується. 

 

19. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом була представлена таким 

чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Розрахунки з податку на прибуток  5 013 - 2 000 

Розрахунки по податку на додану вартість  

(до сплати) 
- - 4 980 

Розрахунки з податку з доходів фізичних осіб 2 503 3 071 3 493 

Розрахунки з військового збору 208 254 286 

Розрахунки з інших податків 5 4 5 

Разом 7 729 3 329 10 764 

 

Заборгованість по розрахункам з бюджетом була сплачено Товариством у встановлені строки 

відповідно до норм чинного законодавства України. 

 

20. Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 

Заборгованість за одержаними авансами була представлена таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Розрахунки з вітчизняними покупцями  19 385 16 860 17 450 

Розрахунки з іноземними покупцями  1 064 1 188 2 102 

Разом 20 449 18 048 19 552 

 

Заборгованість за одержаними авансами є договірним зобов’язанням Товариства у розмірі 

отриманої  передплати від покупців для свого зобов’язання щодо виконання, яке передбачає 

передачу товарів у майбутньому.  
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Товариство припиняє визнання таких договірних  зобов’язань та визнає дохід коли передає 

товари покупцям. Товариство виконує свої зобов’язання по передачі товарів протягом 1-2 

місяців від моменту отримання передплат від покупців. 

Зміна договірних зобов’язань  щодо отриманих передплат від покупців за 2018 та 2019 рік 

наведено нижче: 

 

 

 2018 рік 2019 рік 

На початок року 20 449 18 048 

Визнано в складі доходу звітного періоду (20 360) (17 830) 

Надходження авансів  18 021 19 469 

Інші зміни  (62) (135) 

На кінець року 18 048 19 552 

 

 

21. Поточні забезпечення  

Поточні забезпечення були представлені таким чином: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Забезпечення на виплати персоналу 17 160 16 410 18 011 

Забезпечення на виплату бонусів торговим мережам  3 172 4 988 5 206 

Інші забезпечення - 8 1 

Разом 20 332 21 406 23 218 

 

 

Нижче представлено зміни в поточних забезпеченнях: 

 

 

Забезпечення 

на виплати 

персоналу 

Забезпечення 

на виплату 

бонусів 

торговим 

мережам 

Інші 

забезпече

ння 

Всього 

     Балансова вартість на 1 січня 2018 р. 17 160 3 172 - 20 332 

Нараховано (сторновано) до прибутків та збитків 26 361 11 682 8 38 051 

Використано (27 111) (9 866) - (36 977) 

Балансова вартість на 31 грудня 2018 р. 16 410 4 988 8 21 406 

Балансова вартість на 1 січня 2019 р. 16 410 4 988 8 21 406 

Нараховано (сторновано) до прибутків та збитків 28 614 16 688 - 45 302 

Використано (27 013) (16 470) (7) (43 490) 

Балансова вартість на 31 грудня 2019  р. 18 011 5 206 1 23 218 
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Забезпечення на виплату персоналу в переважній більшості являють собою визнані зобов’язання 

по виплаті відпусток працівникам. Сума забезпечення Керівництвом визначається за 

розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної працівниками Товариства 

щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці працівників. Розрахунок також включає 

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум. 

 

Забезпечення на виплату бонусів торговим мережам являють собою визнані зобов’язання за 

послуги по просуванню продукції через торгівельні мережі, щодо яких сума або термін сплати 

можуть змінюватись. Суму забезпечення було визначено базуючись на очікуваннях керівництва 

щодо обсягу отриманих послуг та погоджених цін. 

 

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

Нижче подана інформація щодо чистого доходу від реалізації за видами за 2019 та 2018 роки: 

 

 
2019 рік 2018 рік 

Доходи від продажу стільців та меблів (власне виробництво) 1 262 063 1 289 687 

Доходи від продажу покупних товарів та запасів 49 754 60 672 

Доходи від продажу механізмів (власне виробництво) 22 682 31 428 

Доходи від реалізації труби (власне виробництво) 12 586 60 656 

Доходи від реалізації тканини (власне виробництво) 6 599 6 781 

Доходи від продажу самостійно виготовлених основних засобів 5 613 2 555 

Разом 1 359 297 1 451 779 

 

 

Нижче подана інформація щодо чистого доходу від реалізації за географічними регіонами за 

2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Реалізація на внутрішньому ринку 773 249 739 723 

Реалізація на експорт 586 048 712 056 

Разом 1 359 297 1 451 779 

 

Товариство визнає всі доходи при передачі продукції та товарів покупцям у певний момент часу 
за всіма видами доходів. 

 

23. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

Нижче подана інформація щодо собівартості реалізації за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 
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Витрати на сировину, матеріали та комплектуючі 634 808 776 516 

Витрати на заробітну плату та нарахування до фондів соціального 

страхування 
266 520 232 040 

Витрати на транспортні послуги та інші прямі витрати по договорам 

з клієнтами 
68 360 68 542 

Собівартість реалізованих покупних товарів та виробничих запасів 41 582 51 748 

Експлуатаційні витрати (енергоносії, водопостачання та 

водовідведення та інше) 
38 124 40 544 

Амортизація активів з права користування 23 880 22 678 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 11 012 11 455 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів 20 205 21 473 

Інші витрати 9 229 9 156 

Зменшення (збільшення) накладних витрат в залишках 

незавершеного виробництва та готовій продукції 
1 460 (7 543) 

Разом 1 115 180 1 226 609 

 

24. Інші операційні доходи 

Нижче подана інформація щодо інших операційних доходів за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Доходи від реалізації відходів 8 083 9 572 

Доходи від надання послуг, нетто 1 188 665 

Доходи від оренди, нетто 344 369 

Інші операційні доходи 698 3 294 

Разом 10 313 13 900 

 

Нижче подана інформація щодо інших операційних доходів за 2019 та 2018 роки, які були 

відображені на нетто-основі: 

 
2019 рік 2018 рік 

Доходи від надання послуг, брутто 10 922 10 702 

Собівартість наданих послуг (9 734) (10 037) 

Доходи від надання послуг, нетто 1 188 665 

Доходи від оренди, брутто 892 1 017 

Собівартість оренди (витрати на амортизацію) (548) (648) 

Доходи від оренди, нетто 344 369 

 

25. Адміністративні витрати 

Нижче подана інформація щодо адміністративних витрат за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Витрати на заробітну плату та нарахування до фондів соціального 

страхування 
74 805 69 116 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 6 621 5 442 

Амортизація активів з права користування 1 101 1 023 
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Інформаційні та професійні послуги 6 657 6 332 

Витрати на харчування співробітників 3 182 2 147 

Витрати на відрядження 3 106 2 944 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів 1 786 1 275 

Послуги банку 1 481 1 723 

Послуги зв’язку 857 822 

Експлуатаційні витрати (енергоносії, водопостачання та 

водовідведення та інше) 
631 1 246 

Витрати на короткострокову оренду та оренду малоцінних активів 115 109 

Інші витрати 6 061 6 167 

Разом 106 403 97 346 

 

26. Витрати на збут 

Нижче подана інформація щодо витрат на збут за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Витрати на заробітну плату та нарахування до фондів соціального 

страхування 
45 029 36 925 

Амортизація активів з права користування 5 083 5 864 

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 626 460 

Витрати на рекламу 1 320 574 

Експлуатаційні витрати (енергоносії, водопостачання та 

водовідведення та інше) 
1 232 5 173 

Витрати на оформлення сертифікатів відповідності 1 262 1 480 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування основних засобів 1 077 414 

Витрати на відрядження 1 080 849 

Витрати на короткострокову оренду та оренду малоцінних активів 535 692 

Роялті 439 51 691 

Інші витрати 5 978 3 585 

Разом 63 661 107 707 

 

27. Інші операційні витрати 

Нижче подана інформація щодо інших операційних витрат за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Витрати від операційної курсової різниці, нетто 8 692 26 098 

Виплати мобілізованим співробітників 2 964 2 126 

Сумнівні і безнадійні борги 1 721 - 

Втрати, псування запасів та витрати щодо резерву на знецінення 

запасів 
930 1 138 

Витрати  від купівлі-продажу валюти, нетто 588 906 

Інші витрати 341 306 

Разом 15 236 30 574 

 

Нижче подана інформація щодо інших операційних витрат за 2019 та 2018 роки, які були 

відображені на нетто-основі: 



123 

 

 
2019 рік 2018 рік 

Витрати від операційної курсової різниці 36 799 52 758 

Доходи від операційної курсової різниці (28 107) (26 660) 

Витрати від операційної курсової різниці, нетто 8 692 26 098 

Витрати  від купівлі-продажу валюти 1 153 1 823 

Витрати  від купівлі-продажу валюти  (565) (917) 

Витрати  від купівлі-продажу валюти, нетто 588 906 

 

28. Інші фінансові доходи 

 

Нижче подана інформація щодо інших фінансових доходів за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Доходи (дисконт) від первісного визнання фінансових зобов’язань по 

отриманим  безвідсотковим позикам 
7 199 9 437 

Відсотки  отримані від розміщення грошових коштів на банківських 

рахунках 
4 086 838 

Доходи від амортизація дисконту по наданим безвідсотковим 

позикам 
2 194 90 

Інші  8 14 

Разом 13 487 10 379 

 

29. Інші доходи 

Нижче подана інформація щодо інших доходів за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Доходи від продажу основних засобів, брутто 21 1 269 

Собівартість реалізованих основних засобів - (433) 

Разом, нетто 21 836 

 

30. Фінансові витрати 

Нижче подана інформація щодо фінансових витрат за 2019 та 2018 роки: 

 
2019 рік 2018 рік 

Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди 24 582 27 350 

Витрати по амортизація дисконту по отриманим безвідсотковим 

позикам 
9 437 5 891 

Відсотки  за користування банківським кредитом 38 672 

Витрати (дисконт) від первісного визнання фінансових активів по 

наданим  безвідсотковим позикам 
- 2 194 

Разом 34 057 36 107 
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31. Податок на прибуток 

Протягом 2019 та 2018 років Товариство сплачувало податок на прибуток підприємств по ставці 

18 %. 

Витрати (доходи) з податку на прибуток складаються з таких компонентів: 

 
2019 рік 2018 рік 

   

Поточний податок на прибуток  (7 268) - 

Відстрочений податок (1 477) 2 707 

Витрати (доходи) з податку на прибуток за рік (8 745) 2 707 

 

Узгодження прибутку до оподаткування, помноженого на встановлену ставку податку на 

прибуток, та витрат з податку на прибуток за 2019 та 2018 роки було представлене таким чином: 

 
2019 рік 2018 рік 

Прибуток (збиток) до оподаткування 48 581 (21 449) 

Витрати (доходи) з податку на прибуток за встановленою ставкою 

податку на прибуток у розмірі 18 % 
(8 745) 3 861 

Податковий ефект статей, які не вираховуються для цілей 

оподаткування або не включаються до оподатковуваної суми:  
  

- витрати, що не включаються до тих що підлягають вирахуванню*  (2 869) 

- доходи, що не включаються до тих що підлягають оподаткуванню* - 1 715 

Витрати (доходи) з податку на прибуток за рік (8 745) 2 707 

 

*- доходи та витрати  за 2018 рік, що не включаються для цілей оподаткування, пов’язані з впливом переходу 

Товариства на МСФЗ та відсутністю можливості врахувати такий вплив в податковій декларації з податку на 

прибуток за 2018 рік відповідно до норм чинного законодавства України.   

 

 

Відмінності між українськими правилами оподаткування та МСФЗ призводять до виникнення 

певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей 

фінансової звітності та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових 

різниць визначено на основі прогнозних даних керівництва про те, коли ці різниці будуть 

відображені у податкових деклараціях Товариства, з використанням ставки податку 18 %.  

Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2019 рік був таким: 

 

1 січня 2019 р. 

Визнані в звіті 

про фінансові 

результати 

(витрати)/дохід  

31 січня 2019 р. 

    

Нематеріальні активи 121 (98) 23 
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Основні засоби 1 519 (41) 1 478 

Запаси 1 079 159 1 238 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,  

послуги - 267 267 

Дебіторська заборгованість за розрахунками   

за виданими авансами - 43 43 

Поточна кредиторська заборгованість за  

товари, роботи, послуги 296 47 343 

Поточні забезпечення 898 39 937 

Перенесені податкові збитки 1 893 (1 893) - 

Відстрочені податкові активи 5 806 (1 477) 4 329 

 

Податковий ефект змін тимчасових різниць за 2018 рік був таким: 

 

 

1 січня 2018 р. 

Визнані в звіті 

про фінансові 

результати 

(витрати)/дохід  

31 січня 2018 р. 

    

Нематеріальні активи 185 -64 121 

Основні засоби 1 195 324 1 519 

Запаси 876 203 1 079 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,  

послуги - - - 

Дебіторська заборгованість за розрахунками   

за виданими авансами - - - 

Поточна кредиторська заборгованість за  

товари, роботи, послуги 272 24 296 

Поточні забезпечення 571 327 898 

Перенесені податкові збитки - 1 893 1 893 

Відстрочені податкові активи 3 099 2 707 5 806 

 

32. Операції та залишки за розрахунками з пов’язаними сторонами 

Пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 

впливом Товариства, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано 

здійснюють контроль над Товариством або суттєво впливають на її діяльність, а також близькі 

члени родини такої фізичної особи. 

 

Для цілей цієї фінансової звітності пов’язаними сторонами Товариства вважаються компанії 

Групи Nowy Styl та провідний управлінський персонал Товариства («керівництво»). VGH Steel 

Trading S.A., Польща, є материнською компанією АТ «НОВИЙ СТИЛЬ», всі інші пов’язані 

сторони класифікуються як підприємства під спільним контролем. 

 

Протягом 2019 та 2018 років Товариство мало такі операції зі своїми пов’язаними сторонами: 
 

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

вирахуванням ПДВ (включено до рядка 2000 звіту про фінансові результати): 
2019 рік 2018 рік 

   

ООО «РАДОМ», Росія 255 538 338 432 
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Nowy Styl Sp. z o.o., Польща 18 999 32 228 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 15 054 29 176 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 13 256 3 021 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 8 305 6 994 

Telmex – Nowy Styl ZRT, Угорщина 1 440 2 627 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна 463 596 

Разом 313 055 413 074 

 

 

Придбання сировини, матеріалів, товарів та послуг, оренда (включено до рядка 

2050 звіту про фінансові результати): 
2019 рік 2018 рік 

   

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 52 906 54 695 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 39 661 59 912 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна 39 203 58 556 

Nowy Styl Sp. z o.o., Польща 18 859 20 544 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 11 273 10 112 

VGH Steel Trading S.A. 9 077 12 388 

ООО «РАДОМ», Росія 9 015 14 896 

Разом 179 994 231 103 

 

 

Інші операційні доходи, за вирахуванням ПДВ, брутто (включено до рядка 2120 звіту 

про фінансові результати*): 
2019 рік 2018 рік 

   

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 9 323 8 527 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 1 495 581 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 800 708 

Shavonne Trading Limited, Кіпр 714 - 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна 36 33 

ООО «РАДОМ», Росія - 51 

Разом брутто 12 368 9 900 

 

*- вище наведені доходи пов’язанні з доходами від реалізації відходів, доходів від надання послуг та доходів від 

операційної оренди. В Звіті про фінансовані результати інші операційні доходи  наведено на нетто-основі (доходи 

від послуг та доходи від оренди за вирахуванням їх собівартості). 

 

Адміністративні витрати, (включено до рядка 2130 звіту про фінансові результати): 
2019 рік 2018 рік 

   

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 1 786 2 358 

VGH Steel Trading S.A. 164 827 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 27 148 

Разом 1 977 3 333 
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Витрати на збут, (включено до рядка 2150 звіту про фінансові результати): 
2019 рік 2018 рік 

   

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 2 748 6 294 

Shavonne Trading Limited, Кіпр * 304 51 586 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 220 221 

Разом 3 272 58 101 

 

*- вище наведені витрати пов’язанні з платою за використання торгової марки - роялті.  

 

Інші доходи, продаж основних засобів, брутто (включено до рядка 2240 звіту про 

фінансові результати*): 
2019 рік 2018 рік 

   

ООО «РАДОМ», Росія 7 1 248 

Разом брутто 7 1 248 

 

*- вище наведені доходи пов’язанні з доходами від реалізації основних засобів. В Звіті про фінансовані результати 

інші доходи  наведено на нетто-основі (доходи від продажу основних засобів за вирахуванням їх собівартості). 

 

Інші фінансові доходи (включено до рядка 2220 звіту про фінансові результати*): 
2019 рік 2018 рік 

   

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 7 199 9 437 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 2 194 - 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна - 90 

Разом 9 393 9 527 

 

*- вище наведені доходи  є доходами (дисконтом) від первісного визнання фінансових зобов’язань по отриманим  

безвідсотковим позикам та доходами від амортизації дисконту від первісного визнання фінансових активів по 

наданим  безвідсотковим позикам  

 

Фінансові витрати (включено до рядка 2250 звіту про фінансові результати*): 
2019 рік 2018 рік 

Процентні витрати за зобов'язаннями з оренди, в т.ч.   

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 17 459 19 135 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 6 347 6 939 

Витрати по дисконтам по безвідсотковим позикам, в т.ч.   

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 9 437 5 890 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна - 2 194 

Разом 33 243 34 158 
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Придбання нематеріальних активів, основних засобів та 

визнання активів з прав користування : 
2019 рік 2018 рік 

Визнання  активів з права користування (включено до рядка 

1010 Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
  

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 2 794 4 761 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 2 887 - 

Придбання основних засобів (включено до рядка 1010 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) 
  

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 100 - 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 39 - 

Придбання нематеріальних активів (включено до рядка 1005 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) 
  

VGH Steel Trading S.A. 18 - 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 4 - 

Разом 5 842 4 761 

 

 

Залишки балансової вартості дебіторської заборгованість за товари, роботи, послуги, авансів 

виданих та іншої дебіторської заборгованості по розрахункам з пов’язаними сторонами 

наведено нижче (включено до рядка 1145 Балансу (Звіту про фінансовий стан)): 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги: 
142 567 90 461 81 801 

ООО «РАДОМ», Росія, виражено у RUB 135 968 78 658 74 450 

Nowy Styl Sp. z o.o., Польща, виражено у EUR - 7 039 1 322 

Nowy Styl Sp. z o.o., Польща, виражено у PLN - 1 802 - 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 70 73 3 324 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 1 319 2 805 1 276 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 5 206 81 1 426 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна 4 3 3 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за 

авансами виданими, без ПДВ: 
6 295 - 11 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 2 403 -  

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 3 892 -  

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна - - 11 

Заборгованість по безвідсотковим позикам наданим: 460 16 406 - 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна, номінальна вартість - 18 600 - 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна, (залишок дисконту від 

первісного визнання) 
- (2 194) - 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна, номінальна вартість 550 - - 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна (залишок дисконту від 

первісного визнання)  
(90) - - 

Разом 149 322 106 867 81 812 

 

Залишки балансової вартості поточної кредиторської заборгованість за товари, роботи, послуги, 

поточної кредиторської заборгованості за одержаними авансами та іншої поточних зобов’язань 

по розрахункам з пов’язаними сторонами наведено нижче (включено до рядка 1645 Балансу 

(Звіту про фінансовий стан)): 
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 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги: 
71 115 108 900 39 908 

VGH Steel Trading S.A. Польща, виражено у EUR 8 667 258 647 

Shavonne Trading Limited, Кіпр, виражено у EUR 18 728 49 868 304 

Nowy Styl Sp. z o.o., Польща, виражено у EUR 1 4 321 2 662 

ООО «РАДОМ», Росія, виражено у RUB 73 - 129 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 22 134 28 295 7 264 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна 10 381 3 168 3 221 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 10 663 22 990 25 681 

ТОВ «ПЛАЙТЕХ», Україна 468 - - 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами, без ПДВ: 
- 6 595 - 

ТОВ «СКАЙФОАМ», Україна - 6 595  

 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Заборгованість за одержаними безвідсотковими 

позиками: 30 110 51 928 36 801 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна,  

(номінальна вартість) 36 000 61 365 44 000 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна,  

(залишок дисконту від первісного визнання) (5 890) (9 437) (7 199) 

Разом 101 225 167 423 76 709 

 

Залишки балансової вартості зобов’язань з оренди по розрахункам з пов’язаними сторонами 

наведено нижче: 

 

 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Довгострокові зобов’язання з оренди  

(включено до рядка 1515 Балансу (Звіту про фінансовий 

стан): 

139 260 124 898 106 597 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 105 478 94 219 82 807 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 33 782 30 679 23 790 

Поточні  зобов’язання з оренди: 

(включено до рядка 1610 Балансу (Звіту про фінансовий 

стан): 

18 536 18 628 23 079 

АТ «ЕЛЕВАТОРМЛИНМАШ», Україна 12 743 11 258 13 878 

ТОВ «ОФІС МЕБЛІ ДИЗАЙН», Україна 5 793 7 370 9 201 

Разом 157 796 143 526 129 676 

 

Умови угод з пов’язаними сторонами 

Умови ведення господарської діяльності з пов’язаними сторонами визначаються на основі 

положень, визначених конкретним договором або операцією. Керівництво вважає, що суми 
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дебіторської заборгованостей перед пов’язаними сторонами будуть погашені за їхньою 

балансовою вартістю (за виключенням дебіторської заборгованості по виданим безвідсотковим 

позикам, які погашаються за номінальною вартістю), резерви на покриття збитків від сумнівної 

заборгованості щодо операцій із пов’язаними сторонами не формуються.  

 

Винагороди провідному управлінському персоналу 

 

Провідний управлінський персонал Товариства складається з 7 осіб.  

Загальна сума винагороди провідному управлінському персоналу та соціальні внески в 2019 

році складали 19 537 тис.грн. та 1 106 тис.грн.  відповідно (у 2018 році: 19 466 тис.грн. та 965 

тис.грн.   відповідно). Вказані виплати є короткостроковими виплатами персоналу. 

Довгострокові програми винагород такі як виплати по закінченню трудової діяльності, виплати 

при звільнені чи інші довгострокові виплати трудовими договорами з провідним управлінським 

персоналом не передбачено.    

 

33. Умовні та інші зобов’язання 

 

Юридичні питання 

У ході звичайної господарської діяльності проти Товариства можуть порушуватися судові 

справи та висуватися претензії. Товариство не є відповідачем у судових справах, суттєві 

претензії то Товариства не висувались. 

 

Податкове законодавство 

Податкове, валютне та митне законодавство України може тлумачитися по-різному й часто 

змінюється. Відповідні органи можуть не погодитися з тлумаченням цього законодавства 

керівництвом Товариства у зв’язку з його діяльністю та операціями в рамках цієї діяльності. 

Нещодавні події в Україні свідчать про те, що податкові органи можуть займати більш 

агресивну позицію у своєму тлумаченні законодавства, тому існує можливість, що операції та 

діяльність Товариства, які раніше не оскаржувались, будуть оскаржені. У результаті можуть 

бути нараховані додаткові суми податків, штрафів та пені. Податкові органи можуть перевіряти 

податкові питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх закінчення. 

За певних обставин перевірка може стосуватися довших періодів. 

 

Товариство проводить операції, які підлягають контролю згідно з законодавством України про 

трансфертне ціноутворення, зокрема, протягом 2019 року контрольовані операції як з 

пов’язаними так і з непов’язаними сторонами стосувалися закупівлі сировини і матеріалів, 

отримання послуг, а також продажу готової продукції та товарів. Ціни на такі операції 

встановлюються за принципом «витягнутої руки». Керівництво вживає заходів для забезпечення 

постійного дотримання законодавства про трансфертне ціноутворення. У Товариства були 

впроваджені процедури контролю для визначення, аналізу та документального підтвердження 

контрольованих операцій на забезпечення дотримання законодавства про трансфертне 

ціноутворення. 
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З огляду на суть та складність операцій Товариства, які підлягають контролю згідно з 

законодавством України про трансфертне ціноутворення та той факт, що практика застосування 

правил трансфертного ціноутворення в Україні ще не сформувалася, вплив оскарження 

трансфертних цін Товариства неможливо достовірно оцінити, проте з рештою він може 

виявитися суттєвим для фінансового стану та/чи операцій Товариства в цілому, залежно від 

того, як податкові органи застосовуватимуть остаточні правила. Крім того, неможливо 

спрогнозувати, які рішення прийматимуть українські суди за спорами між податковими 

органами та керівництвом. 

 

Керівництво Товариства вважає, що станом на звітні дати його тлумачення та дотримання 

відповідного законодавства є обґрунтованим, та готове відстоювати позицію Товариства з 

податкових питань, в тім не виключено, що податкові органи можуть не погоджуватися з таким 

тлумаченням. 

 

Капітальні зобов’язання 

Станом на 31 грудня 2019 року у Товариства не має суттєвих договірних зобов’язань щодо 

придбання та спорудження необоротних активів  

 

 

34. Справедлива вартість фінансових інструментів  

 

Основні фінансові інструменти в Товариства були такими: 
 

Фінансові активи: на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
91 086 112 311 115 367 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків* 
143 027 106 867 81 801 

Інша поточна дебіторська заборгованість 238 370 668 

Гроші та їх еквіваленти 53 604 85 578 121 401 

Разом 287 955 305 126 319 237 

 

* - у складі фінансових інструментів наведено вартість лише тієї дебіторської заборгованості з пов’язаними 

сторонами, яка відповідає визначенню фінансових активів. Балансова вартість даних фінансових активів відповідає 

їх справедливій вартості. Станом на 01 січня 2018 року, 31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року загальна 

балансова вартість дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків складала, відповідно, 

149 322 тис.грн., 106 867 тис.грн. та 81 812 тис.грн. 

 

 

Фінансові зобов’язання: на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Короткострокові кредити банків - 38 057 - 

Поточна кредиторська заборгованість за  товари, роботи, 

послуги 
46 503 50 377 56 198 
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Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 

розрахунків* 
101 225 160 828 76 709 

Інші поточні зобов'язання* - 499 - 

Разом 147 728 249 761 132 907 

 

* - у складі фінансових інструментів наведено вартість лише тієї кредиторської заборгованості з пов’язаними 

сторонами та інших поточних зобов’язань, яка відповідає визначенню фінансових зобов’язань. Балансова вартість 

даних фінансових зобов’язань відповідає їх справедливій вартості. Станом на 01 січня 2018 року, 31 грудня 2018 

року та 31 грудня 2019 року загальна балансова вартість поточної кредиторської заборгованісті із внутрішніх 

розрахунків складала, відповідно, 101 225 тис.грн., 167 423 тис.грн. та 76 709 тис.грн. Станом на 01 січня 2018 року, 

31 грудня 2018 року та 31 грудня 2019 року загальна балансова вартість інших поточних зобов’язань складала, 

відповідно, 315 тис.грн., 619 тис.грн. та 138 тис.грн.  

 

Всі фінансові активи та зобов'язання Товариством обліковуються за амортизаційною вартістю. 

 

Визначена справедлива вартість фінансових інструментів та розкриття інформації здійснюється 

у відповідності до вимог МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» та МСФЗ 13 

«Оцінка справедливої вартості». Оскільки для більшості фінансових інструментів Товариства 

не існує вільно доступного ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно 

застосовувати професійні судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних 

ризиків, властивих для даного інструменту. Оцінки, представлені у цій фінансовій звітності, не 

обов'язково відображають суми, за які Товариство могло б реалізувати на ринку повний пакет 

того або іншого інструменту. 

 

У всіх наведених періодах та до всіх вищенаведених фінансових інструментів Товариство 

використовувало для оцінки їх справедливої вартості рівень 3 ієрархії справедливої вартості. 

Товариство вважає що справедлива вартість вище наведених фінансових інструментів відповідає 

їхній балансовій вартості в силу короткострокового характеру таких інструментів. 

 

 

35. Управління ризиками 

Фінансовим інструментам, які Товариство використовує в ході своєї діяльності, притаманні 

певні ризики, а саме кредитний ризик, ризик ліквідності, а також ринковий ризик, який включає 

валютний ризик. Управління ризиками фінансових інструментів здійснює фінансовій відділ 

Товариства шляхом ідентифікації, вимірювання та оцінки ризиків, а також розробки та 

впровадження відповідних методик та процедур щодо мінімізації їх негативного впливу на 

діяльність Товариства. Протягом 2018-2019 років Товариство не використовувало інструментів 

хеджування фінансових ризиків. 

 

Ризик управління капіталом 

Метою Товариства у питаннях управління капіталом є захист здатності Товариства 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі для того, щоб максимізувати прибутки 

акціонерам та вигоди іншим зацікавленим сторонам, а також забезпечувати виконання вимог 

законодавства України. Структура капіталу Товариства включає власний капітал Товариства.  
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Для акціонерних товариств законодавством України (на підставі фінансової звітності 

Товариства) встановлено наступні вимоги щодо капіталу: 

- якщо вартість чистих активів акціонерного товариства на кінець другого або кожного 

наступного фінансового року є меншою, ніж його статутний капітал, Товариство має зменшити 

свій статутний капітал та внести відповідні зміни до свого Статуту;  

- якщо вартість чистих активів становить менше, ніж мінімальний статутний капітал (1250 

мінімальних заробітних плат на дату реєстрації акціонерного товариства), акціонерне 

товариство підлягає ліквідації. 

 

Керівництво вважає, що Товариство відповідає зазначеним вимогам щодо капіталу протягом 

усіх поданих періодів. 

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик являє собою ризик того, що контрагент може не виконати повністю або 

частково свої зобов’язання перед Товариством вчасно, що призведе до фінансових збитків 

Товариства. Кредитний ризик для Товариства походить головним чином від дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги та грошових коштів та їхніх еквівалентів.  

Максимальна сума кредитного ризику, представлена балансовою вартістю фінансових активів за 

вирахуванням суми збитку від знецінення таких активів, становила: 
 
 

Фінансові активи: на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

    

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
91 086 112 311 115 367 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків* 
143 027 106 867 81 801 

Гроші та їх еквіваленти 53 604 85 578 121 401 

Інша поточна дебіторська заборгованість 238 370 668 

Разом 287 955 305 126 319 237 

 

Кредитний ризик, який може бути пов’язаний із дебіторською заборгованістю за розрахунками 

із внутрішніх розрахунків (дебіторська заборгованість пов’язаних сторін, підприємств Групи 

Nowy Styl), на думку керівництва Товариства є неістотним.  

 

Що стосується дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги від третіх сторін. 

Товариство здійснює торгівельні операції тільки з відомими і кредитоспроможними покупцями 

третіми сторонами. Відповідно до політики Товариства клієнти, що бажають співпрацювати на 

кредитних умовах, в кожному конкретному випадку відповідно аналізуються і затверджуються. 

Крім того, залишки дебіторської заборгованості постійно контролюються, завдяки чому 

вірогідність виникнення безнадійної заборгованості є незначною. Аналіз дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги за термінами погашення. представлений у 

Примітці 13. 

 

Грошові кошти Товариства та їхні еквіваленти розміщуються у банках, які знаходяться в Україні 

і мають позитивну ділову репутацію. Керівництво Товариства здійснює постійний моніторинг 

їхнього фінансового стану. Кредитний ризик Товариства, пов’язаний з невиконанням банками 
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своїх зобов’язань, обмежується сумою грошових коштів та їхніх еквівалентів, розміщених у 

банках. 

 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Товариство може зіткнутися з труднощами при погашенні 

своїх фінансових зобов’язань. Причиною зростання рівня ризику ліквідності може стати суттєва 

невідповідність між термінами погашення фінансових активів та фінансових зобов’язань у 

випадку, коли терміни погашення фінансових активів перевищують терміни погашення 

фінансових зобов’язань. 

Завданням управлінського персоналу Товариства є підтримка балансу між безперервним 

фінансуванням і достатньою кількістю грошових коштів та інших високоліквідних активів та 

підтриманням відповідного рівня кредитних зобов’язань перед постачальниками. Товариство 

здійснює ретельний моніторинг та управління своєю позицією ліквідності. Товариство аналізує 

свої фінансові активи та зобов’язання за строками погашення та планує свою ліквідність в 

залежності від очікуваного терміну виконання зобов’язань за відповідними фінансовими 

інструментами. 

Суми фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2019 року за строками їхнього погашення, 

виходячи із договірних недисконтованих грошових потоків, становили: 

 Потоки грошових коштів за договором 
Балансова 

вартість 
 

до 3 

місяців 

від 3 до 12 

місяців 

від 1 до 5 

років 

більше  

5 років 
Всього 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- - 144 036 - 144 036 108 055 

Поточна кредиторська 

заборгованість за   

довгостроковими 

зобов'язаннями 

11 277 33 832 - - 45 109 24 433 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

56 198 - - - 56 198 56 198 

Поточна кредиторська 

заборгованість із 

внутрішніх 

розрахунків 

39 908 44 000   83 908 76 709 

Разом 107 383 77 832 144 036 - 329 251 265 395 

 

 

Суми фінансових зобов’язань станом на 31 грудня 2018 року за строками їхнього погашення, 

виходячи із договірних недисконтованих грошових потоків, становили: 

 Потоки грошових коштів за договором 
Балансова 

вартість 
 

до 3 

місяців 

від 3 до 12 

місяців 

від 1 до 5 

років 

більше  

5 років 
Всього 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- - 161 281 27 865 186 146 127 710 

Поточна кредиторська 12 015 35 159 - - 47 174 21 689 
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заборгованість за   

довгостроковими 

зобов'язаннями 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

50 377 - - - 50 377 50 377 

Поточна кредиторська 

заборгованість із 

внутрішніх 

розрахунків 

108 900 61 365   170 265 160 828 

Разом 209 848 96 524 161 281 27 865 495 518 399 160 

 
 

Суми фінансових зобов’язань станом на 01 січня 2018 року за строками їхнього погашення, 

виходячи із договірних недисконтованих грошових потоків, становили: 
 

 Потоки грошових коштів за договором 
Балансова 

вартість 
 

до 3 

місяців 

від 3 до 12 

місяців 

від 1 до 5 

років 

більше  

5 років 
Всього 

Інші довгострокові 

зобов'язання 
- - 180 590 55 730 236 320 145 132 

Поточна кредиторська 

заборгованість за   

довгостроковими 

зобов'язаннями 

11 862 37 182 - - 49 044 21 220 

Поточна кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

46 503 - - - 46 503 46 503 

Поточна кредиторська 

заборгованість із 

внутрішніх 

розрахунків 

71 115 36 000   107 115 101 225 

Разом 129 480 73 182 180 590 55 730 438 982 314 080 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик для Товариства пов’язаний з монетарними активами та зобов’язаннями, 

деномінованими в іноземних валютах, а також із загальною нестабільною ситуацією на 

валютних ринках. Такий ризик виникає у результаті операцій з купівлі-продажу, які 

здійснюються Товариством у валютах, відмінних від її функціональної валюти. Товариство не 

використовує похідних фінансових інструментів для управління своїм валютним ризиком. 

 

Нижче наведена інформація щодо балансової вартості монетарних фінансових активів та 

зобов’язань, деномінованих в іноземній валюті та їх чиста балансова позиція. 

  
 на 01 січня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2018 р. 

на 31 грудня 

2019 р. 

Монетарні фінансові активи    

деноміновані у EUR 26 770 37 853 47 865 
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деноміновані у USD 5 894 7 792 4 700 

деноміновані у RUB 147 410 89 190 83 933 

деноміновані у PLN - 2 568 76 

Разом 180 074 137 403 136 574 

Монетарні фінансові зобов’язання    

деноміновані у EUR 37 623 63 194 10 998 

деноміновані у USD 9 871 10 460 10 832 

деноміновані у RUB 73 0 129 

деноміновані у PLN 3 721 3 471 3 876 

Разом 51 288 77 125 25 835 

Чиста балансова позиція    

деноміновані у EUR (10 853) (25 341) 36 867 

деноміновані у USD (3 977) (2 668) (6 132) 

деноміновані у RUB 147 337 89 190 83 804 

деноміновані у PLN (3 721) (903) (3 800) 

Разом 128 786 60 278 110 739 

 

 

Нижче неведений аналіз чутливості Товариства щодо валютного ризику виходячи з оцінки 

керівництвом Товариства обґрунтовано можливих змін у курсах обміну відповідних валют до 

функціональної валюти Товариства: 
 

 
на 01 січня 2018 р. 

прибуток(збиток) 

на 31 грудня 2018 р. 

прибуток(збиток) 

на 31 грудня 2019 р. 

прибуток(збиток). 

Вплив на прибуток(збиток)    

Послаблення EUR на 15 % 1 628 3 801 (5 330) 

Зміцнення EUR на 15 % (1 628) (3 801) 5 330 

Послаблення USD на 15 % 597 400  920 

Зміцнення USD на 15 % (597) (400) (920) 

Послаблення RUB на 15 % (22 101) (13 379) (12 571) 

Зміцнення RUB на 15 % 22 101 13 379 12 571 

Послаблення PLN на 15 % 558 135 570 

Зміцнення PLN на 15 % (558) (135) (570) 

 

 

36. Події після звітної дати 

 

Вплив коронавірусу (COVID-19).  
 
В перші місяці 2020 року коронавірус (COVID-19) поширився по всьому світу, і його 

негативний вплив посилився, що суттєво вплинуло на економічне становище як України, так і 

Товариства. Значна кількість компаній в країні були змушені припиняти або обмежувати свою 

діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової звітності час. Заходи, що 

вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи обмеження руху транспорту, 

карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів інфраструктури, тощо 

уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і Товариства.  
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Тривалість та вплив пандемії COVID-19 на дату підготовки фінансової звітності за 2019 рік 

залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити 

обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати 

діяльності Товариства в майбутніх періодах. Внаслідок невизначеності і тривалості подій, 

пов’язаних зі спалахом короновірусу COVID-19, Товариство не має практичної можливості 

точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові 

результати діяльності в 2020 році. В теперішній час Товариство уважно слідкує за фінансовими 

наслідками, викликаними зазначеними подіями. 

На думку керівництва Товариства, цей спалах відноситься до категорії подій після звітної дати, 

що не вимагає коригування фінансової звітності за рік, що завершився 31 грудня 2019 року.   

 
Крім вищеописаної події, після дати звіту про фінансовий стан і до дати затвердження 

фінансової звітності до випуску не відбулося суттєвих подій які б надавали додаткову 

інформацію щодо фінансової звітності Товариства, та які б необхідно було б відображати у 

фінансовій звітності. 

 

 

Керівник  Івіна Велта Володимирівна 

 

 

(підпис)  

Головний бухгалтер  Шайдарова Наталія Олександрівна 

 (підпис)  
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЬОДЛЬ 

АУДИТ" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

32761355 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

61037, м. Харкiв, вулиця Микити 

Гомоненко, 10 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

3327 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: №352/4, дата: 30.11.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Немає 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: RA/11-35/17, дата: 

29.12.2017 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 05.12.2019, дата 

закінчення: 11.06.2020 

12 Дата аудиторського звіту 11.06.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 229 118,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Акцiонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВИЙ СТИЛЬ". 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"НОВИЙ СТИЛЬ" (далi - Товариство), що складається з: 
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- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2019 року, 

- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за 2019 рiк,  

- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 рiк, 

- Звiту про власний капiтал за 2019рiк, 

- Примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.   

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах, фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати та 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 N 996-XIV щодо 

складання фiнансової звiтностi. 

 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними вiд Товариства згiдно з етичними 

вимогами, застосованими в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, та вiдповiдно до 

вимог Кодексу етики Ради з Мiжнародних стандартiв етики професiйних бухгалтерiв (Кодекс 

РМСЕБ), а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.  

 

Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для висловлення нашої думки.  

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш 

значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання 

розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Ключовi питання  

1. Перше застосування МСФЗ 

Товариство, вiдповiдно до вимог законодавства України, зобов'язано складати фiнансову 

звiтнiсть за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року який  є 

першою фiнансовою звiтнiстю складеною Товариством за МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 

01 сiчня 2018 року. За всi перiоди до року, включаючи рiк, що закiнчився 31 грудня 2018 року, 

Товариство готувало свою фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi (далi - НП(С)БОУ). 

Ми вважаємо це питання є одним з найбiльш значущих питань для аудиту, оскiльки 

пiдготовка Товариством першої фiнансової звiтностi за МСФЗ вимагає вiд управлiнського 

персоналу: 

- вибору та застосування облiкових полiтик за МСФЗ щодо всiх поданих перiодiв в першiй 

фiнансовiй звiтностi за МСФЗ, якi вiдповiдають усiм МСФЗ, що є чинними станом на 31 

грудня 2019 року; 

- визнання всiх активiв та зобов'язань, визнання яких вимагає МСФЗ, та їх не визнання, якщо 

МСФЗ не дозволяють такого визнання на дату переходу на МСФЗ; 
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- застосування МСФЗ пiд час оцiнки всiх визнаних активiв та зобов'язань; 

-  узгодження оцiнок, якi були зробленi вiдповiдно до НП(С)БОУ з оцiнками за МСФЗ на дату 

переходу (пiсля коригувань для вiдображення будь-якої рiзницi в облiкових полiтиках); 

- здiйснення додаткових оцiнок вiдповiдно до МСФЗ на дату переходу, якi не вимагалися на 

цю дату вiдповiдно до НП(С)БОУ; 

- подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, яке включає вiдповiдне розкриття 

iнформацiї в примiтках до фiнансової звiтностi.   

 

Крiм цього, застосування облiкових полiтик при складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ, 

вимагає вiд управлiнського персоналу застосування професiйних суджень, оцiнок та 

припущень стосовно балансової вартостi активiв та зобов'язань. Такi оцiнки та припущення  

можуть базуватися на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi, на думку управлiнського 

персоналу, вважаються доцiльними за конкретних обставин. 

  

Опис аудиторських процедур 

Нашi аудиторськi процедури щодо першого застосування Товариством МСФЗ  включали 

наступне: 

- Ми провели аналiз облiкової полiтики Товариства за МСФЗ, на предмет її вiдповiдностi 

вимогам всiх МСФЗ, що є чинними станом на 31 грудня 2019 року. 

- На вибiрковiй основi ми перевiрили визнанi Товариством активи та зобов'язання, на дату 

переходу на МСФЗ, на предмет їх вiдповiдностi вимогам визнання за МСФЗ. 

- Ми провели процедури щодо перевiрки узгодження найбiльш суттєвих облiкових оцiнок, якi 

були зробленi управлiнським персоналом, вiдповiдно до НП(С)БОУ з оцiнками за МСФЗ на 

дату переходу та здiйснили перевiрку суттєвих додаткових оцiнок, якi були зробленi 

управлiнським персоналом вiдповiдно до МСФЗ, якi не вимагались вiдповiдно до НП(С)БОУ. 

- Ми провели процедури щодо повноти облiку активiв i зобов'язань, доходiв та витрат, шляхом 

порiвняння даних трансформацiйної таблицi, яка була використана управлiнським персоналом 

Товариством для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, з даними бухгалтерського облiку 

Товариства та додатковими розрахунками, як на дату переходу Товариства на МСФЗ, так i на 

кiнець звiтного перiоду. 

- Ми провели детальнi процедури звiрки даних фiнансової звiтностi з даними 

трансформацiйної таблицi за всi перiоди, якi наведенi в першiй фiнансовiй звiтностi 

Товариства. 

- Ми здiйснили оцiнку загального подання фiнансової звiтностi на предмет її вiдповiдно до 

МСФЗ, включаючи примiтки до фiнансової звiтностi, в тому числi розкриття,  якi стосуються 

першого застосування МСФЗ. 

 

Ключовi питання  

2. Ризик шахрайства або помилки в доходах вiд реалiзацiї товарiв (продукцiї) 

Дохiд вiд продажу товарiв клiєнтам, визнається в момент передачi контролю над цiєю 

продукцiєю покупцям. Момент визнання доходiв збiгається з моментом передачi права 

власностi на товари згiдно з умовами постачання за договором (зазвичай на основi 

мiжнародних умов торгiвлi - Incoterms), коли клiєнт отримує iстотнi ризики та винагороди вiд 

володiння товарами, а Товариство отримує право на платежi за доставленi товари. 

Iснує ризик того, що дохiд вiд реалiзацiї товарiв може бути завищений через шахрайство, що 

могло мати мiсце внаслiдок тиску, який може вiдчувати управлiнський персонал Товариства 

щодо досягнення певних цiльових показникiв. Дохiд є важливим елементом того, як 

Товариство оцiнює свою ефективнiсть дiяльностi. 
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Орiєнтацiя Товариства на доходи як на один з ключових показникiв ефективностi, створює 

стимул для визнання доходiв до моменту переходу контролю над товаром або визнання 

фiктивних операцiй з доходами, якi фактично не мали мiсця. 

Крiм того, доходи можуть бути помилково завищенi або заниженi шляхом вiдображення їх у 

не належному звiтному перiодi, тобто не вiдповiдно до умов постачання (Incoterms) за 

договорами з клiєнтами.  

 

Опис аудиторських процедур 

- Процес облiку продажу товарiв  є в значнiй мiрi автоматизованим, тому ми оцiнили 

цiлiснiсть загального контрольного IT середовища. Також ми перевiрили ефективнiсть роботи 

ключових контролiв, розроблених Товариство в рамках бiзнес-процесу реалiзацiї продукцiї. 

- Крiм того, на вибiрковiй основi ми перевiрили наявнiсть та повноту визнаних доходiв вiд 

продажiв покупцям шляхом отримання пiдтверджень безпосередньо вiд клiєнтiв Товариства. 

- Ми пiдтвердили точнiсть визнаних доходiв шляхом детального тестування окремих операцiй 

визнання доходу. 

- Ми переконалися, що пiсля закiнчення звiтного перiоду не було проведено операцiй 

скасування доходiв, що могло би свiдчити про можливi фiктивнi доходи, визнанi протягом 

звiтного перiоду. Крiм того, ми перевiрили визнання доходу в належному перiодi. 

- Крiм того, ми провели аналiз помiсячного тренду та структури доходiв, щоб порiвняти звiтнi 

данi з нашим розумiнням процесу та актуальними змiнами в бiзнесi Товариства. 

  

Ключовi питання  

3. Вплив застосування МСФЗ 16 "Оренда" 

Товариство орендує значну кiлькiсть майна, включаючи будинки та споруди, машини та 

обладнання та транспортнi засоби у рiзних контрагентiв. Договори оренди можуть бути 

укладенi на рiзнi термiни i на рiзних умовах. 

Застосування даного стандарту мало значний вплив на показники звiтностi Товариства. При 

цьому, при застосуваннi даного стандарту, потрiбнi значнi судження при оцiнцi термiнiв 

оренди, розподiлу орендних платежiв на компоненти, якi пов'язанi та якi не пов'язанi орендою, 

визначеннi ставок дисконтування. 

Iнформацiя про облiкову полiтику та ефекти застосування МСФЗ 16 представлена в Примiтках 

5 та 6, iнформацiя про активи з права користування та зобов'язань з оренди представлена в 

Примiтцi 10 до фiнансової звiтностi.  

 

Опис аудиторських процедур 

- Ми провели аналiз облiкової полiтики Товариства щодо застосування МСФЗ 16, а також 

розглянули пiдхiд, використаний Товариством для оцiнки ефекту застосування МСФЗ 16. 

- Ми проаналiзували ключовi допущення i судження управлiнського персоналу, в тому числi 

використовуванi при визначеннi термiнiв оренди, розподiлу орендних платежiв на 

компоненти, якi пов'язанi та якi не пов'язанi орендою, визначеннi ставок дисконтування. 

- Ми на вибiрковiй основi порiвняли вхiднi данi, використанi для розрахунку суми активiв, 

представлених правом користування, i пов'язаних з ними зобов'язань з даними вiдповiдних 

договорiв оренди та проаналiзували алгоритми розрахунку. 

- Ми провели процедури щодо повноти регiстрiв облiку активiв i зобов'язань з оренди, шляхом 

порiвняння з реєстром договорiв, як на дату переходу Товариства на МСФЗ, так i на кiнець 

звiтного перiоду. 

- Ми оцiнили розкриття, наведенi у звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ 16. 
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Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в: 

- Звiтi про управлiння за 2019 рiк (який ми отримали до дати цього звiту аудитора); 

- Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк (який ми очiкуємо 

отримати пiсля цiєї дати). 

Iнша iнформацiя не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому розглянути, 

чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, 

отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї 

iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. В Звiтi про управлiння за 2019 рiк, 

ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

Коли ми ознайомимося з Рiчною iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2019 рiк, 

якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить суттєве викривлення, нам потрiбно буде 

повiдомити iнформацiю про це питання Ревiзiйнiй комiсiї, яка виконує функцiї аудиторського 

комiтету. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Ревiзiйної комiсiї, яка виконує функцiї 

аудиторського комiтету,  за фiнансову звiтнiсть  

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання 

фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк 

та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIУ щодо складання фiнансової 

звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал вважає 

потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть 

за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та 

використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського 

облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи 

припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Ревiзiйна комiсiя, яка виконує функцiї аудиторського комiтету, несе вiдповiдальнiсть за нагляд 

за процесом фiнансового звiтування Товариством та здiйснює перевiрку фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 
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мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом 

шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як 

об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА), ми 

використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з 

аудиту. Крiм того, ми: 

 

- iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi 

ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство 

може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування 

заходами внутрiшнього контролю; 

- отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

- оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок 

i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

- доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi 

отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть Товариства продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої 

суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в нашому звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

 

Ми повiдомляємо Ревiзiйнiй комiсiї, яка виконує функцiї аудиторського комiтету, яка  разом з 

iншими питаннями iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, 

виявленi нами пiд час аудиту. Ми також надаємо Ревiзiйнiй комiсiї, яка виконує функцiї 

аудиторського комiтету, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо 

незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано 

вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Ревiзiйнiй комiсiї, яка виконує 

функцiї аудиторського комiтету, ми визначили тi, що були найбiльш значущими пiд час 

аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. 
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Ми описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, 

оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть 

для iнтересiв громадськостi. 

. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв 

 

Ця iнформацiя надана на виконання вимог частини 4 статтi 14 Закону України "Про аудит 

фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII про надання 

додаткової iнформацiї за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить 

суспiльний iнтерес: 

 

- ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ" було призначено для виконання цього завдання з обов'язкового 

аудиту рiшенням Акцiонера вiд 29 грудня 2017 року; 

 

- для ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ" це завдання також є першим роком проведення 

обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства суб'єктом 

суспiльного iнтересу вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV,  загальна тривалiсть виконання 

завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства 

суб'єктом суспiльного iнтересу становить 1 (один) рiк; 

 

- у роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту нами розкритi питання, що мали найбiльше 

значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, i на якi, згiдно з нашим 

професiйним судженням, доцiльно звернути увагу. Цi питання були розглянутi в контекстi 

нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалися при формуваннi нашої думки 

щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Пiд час проведення 

цього завдання з обов'язкового аудиту ми не виявили iнших питань стосовно аудиторських 

оцiнок, iнформацiю щодо яких ми вважаємо за доцiльне розкрити вiдповiдно до вимог частини 

4.3 статтi 14 Закону "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 

№ 2258-VIII; 

 

- ми пiдтверджуємо, що звiт незалежного аудитора узгоджено з додатковим звiтом для 

аудиторського комiтету, яким виступає Ревiзiйна комiсiя; 

 

- протягом 2019 року ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ" не надавало Товариству iншi послуги, 

окрiм послуг з обов'язкового аудиту; 

 

- ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ" i ключовий партнер з аудиту є незалежними по вiдношенню до 

Товариства згiдно з вимогами Кодексу етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ). Пiд час проведення аудиту нами не було 

встановлено жодних додаткових фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу 

незалежнiсть i на якi ми б хотiли звернути Вашу увагу; 

 

- ТОВ "АФ "РЬОДЛЬ АУДИТ" не надавало Товариству iнших послуг, заборонених вiдповiдно 

до вимог статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" 
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вiд 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2019 року та у перiод з 1 сiчня 2020 року до дати 

пiдписання цього звiту незалежного аудитора. 

 

Ключовим партнером, вiдповiдальним за завдання з аудиту, за результатами якого випущений 

цей звiт незалежного аудитора, є Юрiй В'ялик. 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЬОДЛЬ АУДИТ" 

вул. М. Гомоненка, 10  

61037 Харкiв, Україна 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi в роздiлi СУБ'ЄКТИ 

АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 

АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI та в роздiлi СУБ'ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI, 

ЯКI МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ'ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПIДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПIЛЬНИЙ IНТЕРЕС: 3327 

  

::::::::::::.                                                                            ::::::::::::. 

Юрiй В'ялик                                                                             Свiтлана Видашенко 

  

Ключовий партнер, вiдповiдальний                                      Директор 

за завдання з аудиту, за результатами  

якого випущений цей звiт незалежного  

аудитора  

Сертифiкат аудитора 006856                                                  Сертифiкат аудитора 004080 

Серiя  A                                                                            Серiя  A 

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв                                    Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв 

та суб'єктiв аудиторської дiяльностi                                      та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 

в роздiлi АУДИТОРИ: 101177                                                в роздiлi АУДИТОРИ: 101172 

  

 

11.06.2020  

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, 

стверджують що фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОВИЙ СТИЛЬ"  на 31 грудня 2019 року. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (МСФЗ) та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р N 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi..  

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: 

- належний вибiр та застосування облiкової полiтики; 

- застосування об?рунтованих оцiнок i припущень; 

- подання iнформацiї, включно з облiковою полiтикою, у спосiб, який забезпечує її доцiльнiсть, 

достовiрнiсть, порiвняннiсть та зрозумiлiсть; 

- додаткове розкриття iнформацiї у випадках, коли дотримання спецiальних вимог МСФЗ є 
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недостатнiм для розумiння користувачами впливу конкретних операцiй, iнших подiй та умов на 

фiнансовий стан та фiнансовi показники дiяльностi Компанiї; та 

- здiйснення оцiнки щодо здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також стверджуємо що 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента. 

Але зазначаємо, що тривалiсть та вплив пандемiї COVID-19 на дату пiдготовки фiнансової 

звiтностi за 2019 рiк залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнiм ступенем 

достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також їх вплив на 

фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах. Внаслiдок 

невизначеностi i тривалостi подiй, пов'язаних зi спалахом короновiрусу COVID-19, Товариство 

не має практичної можливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний вплив зазначених подiй на 

фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльностi в 2020 роцi. В теперiшнiй час Товариство 

уважно слiдкує за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначеними подiями. 

На думку керiвництва Товариства, цей спалах вiдноситься до категорiї подiй пiсля звiтної дати, 

що не вимагає коригування фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2019 року.   

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

21.01.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

25.02.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

22.03.2019  Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента 

27.03.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

05.07.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

06.08.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 
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14.08.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

30.08.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

30.08.2019  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

01.11.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

01.11.2019  Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

19.11.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

18.12.2019  Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

 


