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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Загальним зборам засновників 

та вищому керівництву ТОВ «БФ Завод»  

для публікації на власному сайті ТОВ «БФ Завод»  

та подання в складі звітності до податкових органів. 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БФ ЗАВОД» (далі за текстом - Товариство), що додається, яка 

включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року, Звіт про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік, Звіт про власний капітал за 2021 рік, Звіт про 

рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021рік, Примітки та пояснювальні примітки до 

річної фінансової звітності за 2021 рік.  

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 

застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БФ ЗАВОД» на 31 грудня 2021 року, що додається, складена в усіх 

суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 

прийнятих в Україні, та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» в 

частині її складання. 

Основа для думки із застереженням 

Внаслідок недотримання вимог НП(С)БО) 12 щодо  відображення інвестицій на дату балансу 

за справедливою вартістю Товариством завищений показник рядка 1035 «Інші фінансові 

інвестиції» та занижений показник рядка 1420 «Нерозподілений прибуток  (непокритий 

збиток)» Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2021 р. та станом на 31.12.2021 

р. на суму 10 237 тис. грн. 

Внаслідок невідповідної класифікації дебіторської заборгованості Товариством завищено 

показник рядка 1055 «Інша поточна дебіторська заборгованість» з відповідним заниженням 

показника рядка 1130 «Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами» 

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2021 р. на суму 13 076,5 тис. грн., станом 

на 31.12.2021 р. на суму 48 276,7 тис. грн.  

Внаслідок невідповідної класифікації кредиторської заборгованості Товариством завищено 

показник рядка 1690 «»Інші поточні зобов'язання» з відповідним заниженням показника рядка 

1635 «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) станом на 01.01.2021 р. на суму 8 134,8 тис. грн., станом на 31.12.2021 р. на 

суму 16 576,2 тис. грн. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а 

також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки із застереженням.  

Суттєва невизначеність, пов’язана з безперервністю діяльності 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.1 в фінансовій звітності, в якій описано, що Товариство 

зазнає впливу істотних ризиків, пов'язаних із подальшим ходом поточного повномасштабного 
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воєнного вторгнення російської федерації в Україну. Масштаби чи строки подальшого 

перебігу подій або термін завершення воєнних дій є фактором невизначеності. Зазначені події 

та умови разом з іншими питаннями, описаними у Примітці 2.1, свідчать про існування 

суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви у спроможності Товариства 

продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша думка не модифікована щодо цього 

питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, є найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядаються в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 

думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань 

Ми визначили, що крім питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», 

немає ключових питань, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті. 

Інші питання 

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, є першим 

аудитом фінансової звітності Товариства, фінансова звітність Товариства за 2020 рік не 

підлягала аудиту. 

Інша інформація  

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в звіті про управління ТОВ «БФ ЗАВОД» за 2021 рік, 

але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве 

викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту 

аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 

зобов’язані повідомити про цей факт. Як описано вище у розділі «Основа для думки із 

застереженням»,  Товариством   занижений показник рядка 1420 «Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток)» Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 01.01.2021 р. та станом 

на 31.12.2021 р. на суму 10 237 тис. грн., що впливає на викривлення власного капіталу 

Товариства. Відповідно інша інформація містить суттєві викривлення стосовно цього питання. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання цієї фінансової звітності 

відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в 

Україні, та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення 

складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або 

помилки.  
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 

який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 

фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати 

свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої 

суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;  

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання; 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські 

результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені 

нами під час аудиту. 
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Пояснювальні примітки до річної фінансової звітності за 2021 рік 

1. Загальна інформація. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «БФ завод» (далі за текстом – ТОВ «БФ завод» або 

Товариство) засноване згідно Протоколу №1 від 03.11.2007 року Загальних зборів засновників 

(Учасників),  про що зроблено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань № 1 354 102 0000 001729 від 08.11.2007 року. 

Товариство здійснює господарську діяльність на підставі Статуту в редакції від 14.11.2019 

року. Станом на 31 грудня 2021 року редакція Статуту не оновлювалася. 

Товариство не має представництв та філій. 

Код за ЄДРПОУ - 35512066.  

Місцезнаходження - 08343, Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Мартусівка, 

вул. Промислова, 27 

1.1. Опис основної діяльності підприємства. 

Основні види діяльності Товариства, що зазначені в ЄДР за КВЕД 2010: 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

28.41 Виробництво металообробних машин 

28.49 Виробництво інших верстатів 

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 

42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у. 

43.21 Електромонтажні роботи 

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. 

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і 

приладдям до нього 

ТОВ «БФ завод» здійснює виробництво та продаж металевих конструкцій для будівництва 

швидко монтованих будівель (ШМБ), мостів та споруд промислового та цивільного 

призначення, виробництво та продаж холоднокатаних гнутих профілів різної конфігурації, 

листів гнутих холоднокатаних з трапецеєвидними гофрами, стінових і покрівельних сендвіч-

панелей з утеплювачем із пінополіуретану та пеноползоціанурата, металоконструкцій опор 

ЛЕП та розподільчих пристроїв напругою до750кВ,модульних збірно-розбірних та суцільно 

каркасних будівель, блоків дверних та віконних, що виготовляються з ПВХ-профілів. 

Станом на 31.12.2021 року середня кількість працівників ТОВ «БФ «БФ завод» складала - 79 

осіб. 

Керівником ТОВ «БФ завод» є Ананян Артур Едуардович, строк повноважень визначено 

Протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «БФ завод» №29/10/20 від 29.10.2020 року, 

Протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «БФ завод» №26/10/21 від 26.10.2021 року. 

1.2. Операційне середовище в Україні (Умови здійснення діяльності).  

ТОВ «БФ завод» присутнє на ринку металоконструкцій України з 2008 року.  Свою діяльність 

Товариство направляє на просування ефективної і безпечної продукції для найбільш повного 

задоволення потреби користувачів в високоякісному продукті для зведення 

швидкомонтованих будівель. 

Вплив COVID-19 

Остаточний вплив COVID-19 залежить від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, кінцеве 

географічне поширення та тяжкість нових штамів вірусу, наслідки урядових та інших заходів, 
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спрямованих на запобігання поширенню вірусу, розвиток ефективних методів лікування, 

тривалість спалаху, дії, вжиті державними органами, клієнтами, постачальниками та іншими 

третіми сторонами, наявність робочої сили, а також терміни та ступінь відновлення 

нормальних економічних умов та умов роботи. Керівництво продовжує докладати зусиль для 

виявлення, управління та пом’якшення впливу пандемії COVID-19 на діяльність Товариства; 

однак існують фактори, які не відомі чи не контролюються, включаючи тривалість та тяжкість 

цього спалаху, будь-який такий подібний спалах, а також подальші урядові та регуляторні 

заходи. 

Вплив військової агресії Російської Федерації 

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне військове вторгнення в 

Україну. Війна призвела до порушення ланцюгів постачання, скорочення пропозиції окремих 

товарів, збільшення витрат бізнесу, фізичного руйнування виробничих потужностей та 

інфраструктури, а також тимчасової окупації окремих територій. Збереження високих цін на 

енергоносії та рекордні рівні інфляції в країнах-партнерах також значно посилювали ціновий 

тиск в Україні. Суттєво зросли й інфляційні очікування бізнесу та домогосподарств. На 

практиці це відобразилося в погіршенні строкової структури депозитів у банківській системі 

та збільшенні витрат на окремі товари довгострокового користування, переважно імпортовані. 

У результаті впродовж останніх місяців інфляція зростала високими темпами та сягнула 21,5% 

р/р у червні. Цінова динаміка була географічно нерівномірною – пікових значень сягали темпи 

зростання цін у регіонах під тимчасовою окупацією чи поблизу ведення бойових дій. Як і 

раніше, ключовими важелями у стримуванні інфляції залишалися адміністративні заходи 

Національного банку та Уряду України, передусім фіксація курсу гривні та тарифів на газ і 

тепло. 

У найближчі місяці й надалі є висока ймовірність подальших терористичних атак на об’єкти 

інфраструктури та виробничі потужності в містах України, що підриватиме логістику, 

підвищуватиме ризики бізнесу та розхитуватиме очікування. Зберігатимуться також високі 

світові ціни на енергоносії. У таких умовах Національний банк проводитиме жорстку 

монетарну політику передусім для недопущення розбалансування очікувань, а також для 

підживлення інтересу до гривневих активів і зниження тиску на міжнародні резерви. Це 

підтримає фінансову стабільність і частково послабить інфляційний тиск, але інфляція все ж 

зростатиме і наприкінці року дещо перевищить 30%. В липні НБУ було ухвалено  рішення 

щодо збільшення офіційного курсу долара одразу на 25% – з 29,5 грн/$ до 36,6 грн/$, облікова 

ставка НБУ збільшена до 25%. 

Повномасштабний напад росії призвів до різкого зниження економічної активності в Україні. 

На початку війни третина підприємств зупинила діяльність. Причини цього – фізичні 

руйнування та тимчасова окупація цілих регіонів, високий рівень невизначеності та ризиків, 

розірвання логістичних і виробничих зв’язків, вимушена масова міграція населення. У 

результаті в березні ВВП стрімко впав, що зумовило його зниження за підсумками І кварталу 

на 15,1% р/р, відповідно до оперативної оцінки ДССУ. Утім, уже з квітня економічна 

активність почала пожвавлюватися, бізнес та населення поволі адаптуються до нових умов 

діяльності. Цьому сприяло також звільнення північних областей та зменшення кількості 

регіонів з активними бойовими діями. Наприкінці весни не працювало лише 14% підприємств. 

Утім, завантаженість потужностей працюючого бізнесу залишалася значно нижчою 

довоєнного рівня. У результаті за підсумками II кварталу падіння економіки було близьким до 

40% р/р. Бойові дії на сході та півдні, руйнування інфраструктури в інших регіонах, блокада 

морських портів і низький попит у більшості секторів стримуватимуть відновлення економіки 

й у наступні місяці. Значний внесок у падіння ВВП матимуть зниження активності в 

сільському господарстві через тимчасову окупацію та мінування земель, втрати техніки та 

елеваторів, а також подекуди несвоєчасну і недостатню обробку земель добривами і засобами 

захисту рослин. У результаті цього року економіка скоротиться на третину. Із завершенням 

активної фази війни очікується помірне посилення споживчого попиту, налагодження 

технологічних та логістичних процесів, пожвавлення інвестиційної діяльності, у тому числі 
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завдяки перспективам євроінтеграції України. Утім, ураховуючи значні втрати виробничого 

та людського потенціалу, а також усе ще високі безпекові ризики, темпи відновлення 

економіки України у 2023–2024 роках становитимуть близько 5–6% на рік. 

Будівельна галузь 

Внаслідок агресії Російської Федерації Незважаючи на точкові поновлення робіт на 

будівельних майданчиках України, будівельна галузь за три місяці війни скоротилася більш 

ніж на 70%, тоді як собівартість будівництва зросла на 20% 

2. Основа підготовки фінансової звітності.  

Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до вимог Національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні, та Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність» в частині її складання. 

Фінансова звітність Товариства станом підготовлена на основі методу нарахування, коли 

результати операцій визнаються та відображаються у бухгалтерському обліку та фінансовій 

звітності за фактом їх здійснення, а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів 

та їх еквівалентів.  

Усі облікові припущення та здійснені на їх основі розрахункові оцінки постійно аналізуються 

керівництвом Товариства на предмет необхідності їх зміни. Зміни у попередніх облікових 

оцінках визнаються перспективно, починаючи з того звітного періоду, коли ці оцінки були 

переглянуті.  

Фінансова звітність Товариства підготовлена на підставі послідовного дотримання облікової 

політики. 

Фінансова звітність Товариства не є консолідованою фінансовою звітністю та на неї не 

поширюються вимоги щодо розкриття інформації при складанні консолідованої фінансової 

звітності. 

Фінансова звітність Товариства включає: 

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 року; 

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік; 

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік; 

- Звіт про власний капітал за 2021 рік; 

- Примітки до фінансової звітності за 2021 рік; 

- Пояснювальні примітки до фінансової звітності за 2021 рік; 

Товариство не подає Фінансову звітність за сегментами за вимогами НП(С)БО 29. 

2.1. Принцип безперервності діяльності. 

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 

передбачає, що Товариство буде продовжувати свої операційну діяльність в найближчому 

майбутньому (як мінімум 12 місяців, наступних за звітним періодом), а також зможе 

реалізувати свої активи і погасити свої зобов'язання в ході звичайної діяльності. Таким чином, 

керівництво Товариства вважає, що використання принципу безперервної діяльності є 

доречним в даних обставинах. При цьому, на дату затвердження звітності Товариство 

залежить від впливу нестабільної економіки у країні та наслідків військової агресії Російської 

Федерації. В результаті виникає суттєва невизначеність, яка може вплинути на майбутні 

операції та можливість відшкодування вартості активів Товариства, її можливість погашати 

свої борги в міру настання строків їх сплати. Товариство напряму залежить від чинного 

законодавства та змін у ньому. Мова, насамперед, йде про податкове, митне та інше 

господарське законодавство. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 

можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, 

якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 
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При складанні фінансової звітності Товариство виходило із обґрунтованого припущення про 

подальшу можливість безперервно функціонувати та здійснювати свою діяльність. 

Управлінським персоналом затверджено довготривалу стратегію розвитку Товариства, за 

дотриманням якої здійснюється постійний моніторинг з боку власників.   

2.2. Функціональна валюта та валюта подання 

Національною валютою України є гривня (далі за текстом - гривня або грн.).  

Національна валюта України (гривня) визначена Товариством як функціональна валюта та 

валюта подання фінансової звітності. 

3. Основні принципи облікової політики. 

Облікова політика та організація бухгалтерського обліку в 2021 році застосовувалася 

відповідно до Наказу по Товариству від 03.01.2020 року. Усі оцінки та підходи послідовно 

застосовувалися Товариством по відношенню до всіх представлених у фінансовій звітності 

періодів. У звітному періоді відбувались зміни в обліковій політиці в частині вартісного 

критерію основних засобів та МНМА. 

Основні оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності 

Ця фінансова звітність підготовлена за принципом обліку за історичною собівартістю.  

На початок періоду збільшено розмір непокритих збитків на 398 тис. грн. у зв’язку з 

виправленням помилки щодо заниження нарахування у минулих періодах амортизації 

малоцінних необоротних активів на 110 тис. грн. та завищенням вартості інвестицій на 298 

тис. грн.  

Подій, які можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події 

у примітках до фінансових звітів, не відбувалося між 31 грудня 2021 року та датою 

затвердження фінансової звітності. 

Суттєві положення облікової політики, принципи оцінки статей звітності, методи обліку щодо 

окремих статей звітності розкриті далі в примітках. 

Основні засоби та інші матеріальні та нематеріальні необоротні активи  

Основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за вирахуванням 

накопиченого зносу. Товариство не мало підстав для визначення збитків від зменшення 

корисності основних засобів – не виникали ознаки зміни їх справедливої вартості.  

Витрати, які понесені Товариством після того, як об’єкт основних засобів був визнаний в 

обліку активом, збільшують вартість такого об'єкта, якщо існує вірогідність збільшення 

економічних вигід від об’єкта після проведення таких витрат.  

Витрати, пов’язані з повсякденним обслуговуванням активу та підтриманням його у стані, 

придатному для використання (отримання первісно очікуваних вигід), визнаються 

Товариством витратами звітного періоду, в якому вони понесені. 

По усім основним засобам, які обліковуються на балансі Товариства, сформована первісна 

вартість виходячи із вартості їх придбання та інших витрат, понесених у зв’язку з їх 

придбанням та введенням в експлуатацію.  

Амортизація 

Усі об’єкти основних засобів Товариства (крім незавершених капітальних інвестицій) 

підлягають амортизації на протязі їх строку корисного використання.  Амортизація основних 

засобів здійснюється Товариством щомісячно прямолінійним методом із застосуванням 

строків, встановлених для кожного об’єкта основних засобів  корисного використання. 

Строки корисного використання груп основних засобів представлені таким чином: 

Капітальні витрати на поліпшення земель – 20 років; 

Будинки, споруди та передавальні пристрої – 20 років; 

Машини та обладнання – 10 років; 
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Транспортні засоби - 5 років; 

Комп’ютерне обладнання - 3 роки; 

Меблі, інвентар - 5 років; 

Інші основні засоби - 5 років; 

Інші необоротні матеріальні активи (крім бібліотечних фондів та НМНА) – 3 роки. 

Об’єкти основних засобів починають амортизуватися з місяця, наступного за місяцем, в якому 

такі об'єкти стали придатними для використання. Об'єктом амортизації є кожен окремий 

об’єкт та / або компонент основних засобів. Амортизацію основних засобів Товариство 

щомісячно нараховує із застосуванням прямолінійного методу із застосуванням строків 

корисного використання. 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

Товариством встановлено вартісний критерій для визнання необоротних матеріальних активів 

як малоцінних – до 6 000 грн., а з 23.05.2021 г. – до 20 000 грн. 

Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100% 

його вартості. 

Ремонт основних засобів 

Кваліфікація витрат на ремонт в частині визначення чи спрямовані вони на підвищення 

техніко-економічних можливостей об’єкта, що може привести до збільшення економічних 

вигід (для визнання їх капітальними інвестиціями), чи спрямовані вони на підтримання 

об’єкту у робочому стані (для визнання їх поточними витратами). Зазначене здійснюється 

керівництвом з урахуванням результатів аналізу існуючої ситуації та суттєвості таких витрат.  

Нематеріальні активи 

Облікова політика Товариства визначає ведення обліку його нематеріальних активів 

відповідно до положень П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» за первісною вартістю. Облікова 

політика Товариства передбачає використання для нарахування амортизації щодо всіх об’єктів 

нематеріальних активів – прямолінійного методу, який забезпечує рівномірні амортизаційні 

відрахування протягом строку корисної експлуатації. Нарахування амортизації прямолінійним 

методом проводиться щомісячно. Місячна сума амортизації розраховується діленням 

первісної вартості об'єкта нематеріальних активів за вирахуванням накопиченої амортизації 

на строк корисного використання, що залишився. Визначення ліквідаційної вартості для 

нематеріальних активів облікова політика Товариства не містить. Термін використання НМА 

встановлюється щодо кожного об’єкту окремо виходячи або з терміну його корисного 

використання, або з правових чи інших подібних обмежень стосовно термінів його 

використання. 

Всі об’єкти нематеріальних активів починають амортизувати з місяця, наступного за місяцем, 

в якому такі об’єкти стали придатним для використання. 

Строк корисного використання для кожного нематеріального активу становить не більше 20 

років. 

Оренда 

Товариство керується вимогами П(С)БО 14 «Оренда» та класифікує оренду як операційну, 

якщо вона не передає орендарю в основному всі ризики та винагороди щодо володіння 

активом, та як фінансову, якщо передбачається передача орендарю всіх  ризиків  та  вигід,  

пов'язаних  з  правом  користування  та володіння активом.  

Класифікація оренди здійснюється за кожним орендним договором в залежності від 

економічної сутності, а не юридичної форми договору. Товариство здійснює класифікацію 

оренди на дату укладання орендної угоди (дату підписання договору або дату прийняття 

сторонами зобов’язань щодо основних умов оренди). 

Класифікація договорів оренди Товариством не переглядалась, оскільки не змінювались 

істотні умови договорів оренди в такій мірі, що це змінить класифікацію оренди.  
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Зміни в оцінках строку корисної експлуатації чи залишкової вартості орендованого активу, а 

також зміни, спричинені неплатоспроможністю орендаря, не призводили до перегляду 

класифікації оренди з метою обліку. 

Витрати орендаря (модернізація, реконструкція), що приводять до збільшення первісно 

очікуваних майбутніх економічних вигід від орендованого активу, відображаються орендарем 

як капітальні інвестиції у створення основних засобів. 

Видатки на орендну плату визнаються витратами операційної діяльності рівномірно протягом 

всього строку оренди.  

Станом на 31.12.2021  року Товариство здає в операційну оренду частину нежитлового 

приміщення (400 м2), офісне приміщення (25,2 м2), санітарно-побутове приміщення (2 м2).  

Запаси 

Запаси Товариства включають готову продукцію, товари для продажу, матеріали та запасні 

частини, комплектуючі вироби, інші матеріальні цінності, що призначені для продажу та 

використання в господарській діяльності, інші ТМЦ, призначені для ведення господарської 

діяльності, виконання робіт, надання послуг та для адміністративних потреб. 

Товариством здійснюється оцінка запасів за меншою з двох величин - собівартістю або чистою 

вартістю реалізації, що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси». Уцінка та приведення до 

чистої вартості реалізації запасів не проводилась у зв’язку з відсутністю ознак знецінення 

запасів.  

Товариством здійснюється оцінка запасів при відпуску в виробництво, продажу чи іншому 

вибутті за методом середньозваженої собівартості, для транспортно-заготівельних витрат – у 

порядку, передбаченому П(С)БО 9 без застосування окремого рахунку. 

Визнання неліквідними та списання запасів, які втратили товарний вигляд, у яких вийшов 

строк придатності чи які з інших підстав не принесуть економічних вигід у майбутньому, 

здійснюється ідентифіковано. 

Фінансові активи та зобов’язання 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу 

дебіторську заборгованість.  

Фінансові зобов’язання Товариства складаються з кредиторської заборгованості та позик 

Товариство не застосовує обліковий підхід до фінансових активів за положенням П(С)БО 13 

«Фінансові інструменти».  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

Відповідно до П(С)БО 15 «Дохід», дохід (виручка) визнається Товариством загальним 

доходом (виручкою) від  реалізації  продукції, товарів,   робіт   або  послуг за вирахуванням 

сум наданих знижок, сум повернутих товарів та податку на додану вартість й інших 

відшкодованих податків. Інший операційний та поза операційний дохід визнається під час 

збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за 

винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства),  за умови, що оцінка 

доходу може бути достовірно визначена. 

Підприємство отримує виручку від продажу товарів на користь покупців. Товариство визнає 

виручку від продажу готової продукції, товарів, якщо виконуються всі зазначені нижче 

критерії визнання: 

• до покупця переходять ризики та винагороди, пов'язані з товаром (зазвичай, але не завжди 

цей момент пов'язаний з передачею права власності) 

• продавець більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом 

володіння, і не контролює продані товари 

• сума виручки та собівартість товару може бути надійно оцінена 

• існує ймовірність надходження економічних вигід від угоди до продавця 
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• витрати, понесені на здійснення операції, і витрати, необхідні для її завершення, можуть 

бути надійно визначені. 

Критерій переходу ризиків та винагород є найбільш значущим для визнання виручки. 

Товариство вважає, що ризики та вигоди не перейшли до покупця, якщо: 

• отримання виручки залежить від отримання виручки покупцем від перепродажу товарів 

(прикладом є договори комісії) 

• коли покупець має право повернути товар, а Товариство не впевнено, що покупець не 

скористується таким правом (за винятком випадків, коли величину повернення товару може 

бути надійно оцінено). 

• Виручка від продажу послуг визнається, якщо виконуються всі зазначені нижче критерії 

визнання: 

• суму виручки можна надійно оцінити 

• існує ймовірність надходження економічних вигід від угоди до продавця 

• можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду 

• можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні 

для її завершення. 

Якщо виручка не може бути надійно оцінена, то вона визнається Товариством на рівні 

фактичних витрат, що підлягають відшкодуванню покупцем згідно умов угоди про надання 

послуг. 

Товариство не визначає справедливу вартість компенсації шляхом дисконтування всіх 

майбутніх надходжень із використанням умовної ставки відсотка, оскільки Товариство 

вважає, що відстрочка платежу за умовами договору строком до 1 року не передбачає 

наявності фінансових доходів, тому для таких договорів справедлива вартість компенсації 

визначається на рівні договірної (номінальної) вартості. 

Класифікація доходів та витрат 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку Товариства одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу 

підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу 

власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

періоду, 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 (наприклад, у вигляді 

амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Товариство при відображенні доходів та витрат у бухгалтерському обліку дотримується 

принципів нарахування і відповідності доходів та витрат. 

Відповідно до принципу нарахування доходи та витрати відображаються в обліку та звітності 

тоді, коли вони виникають, незалежно від часу находження і сплати грошових коштів. 

Товариство під час класифікації доходів та витрат виходить з загальноприйнятих критеріїв: 

• доходи групуються за джерелами отримання і впливом на фінансовий результат 

• витрати групуються за економічними елементами і функцією витрат. 

Витрати Товариства групуються за функцією витрат з додатковим розкриттям інформації про 

характер витрат. До складу собівартості Товариство включає суми, сплачені постачальнику 

(за вирахуванням непрямих податків), суми ввізного мита, суми непрямих податків, які не 

відшкодовуються підприємству, транспортно-заготівельні витрати, інші витрати, 

безпосередньо пов’язані із придбанням товарів та доведенням їх до стану, придатного для 

реалізації покупцям  
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Доходи за джерелами отримання у бухгалтерському обліку Товариства поділяються на такі 

групи: 

• дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг 

• інші доходи від операційної діяльності, в тому числі дохід від списання кредиторської 

заборгованості, безоплатно отриманих оборотних активів, доходи від оприбуткування 

безоплатно отриманих ТМЦ; 

• інші фінансові доходи – відсотки отримані; 

Не визнаються доходами: 

• суми податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що 

отримуються та підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетні фонди 

• суми надходжень за договором комісії, агентським та іншим аналогічним договором на 

користь комітента (принципала) 

• суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг) 

• надходження, що належать іншим особам. 

Податок на прибуток 

Витрати Товариства з податку на прибуток включають поточний податок на прибуток. 

Положення вимог П(С)БО 17 «Податок на прибуток» передбачають також розрахунок 

відстроченого податку на прибуток, який розраховується за методом зобов'язань шляхом 

визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів та зобов'язань 

та їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Поточний податок на прибуток 

відображається у складі витрат за період та являє собою суму податку, що підлягає сплаті або 

отриманню щодо оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на 

основі чинних або в основному введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а 

також всі коригування величини зобов'язання по сплаті податку на прибуток за минулі роки, 

яке підлягає стягненню або відшкодуванню податковими органами. 

Податкові ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даної суми, 

- це ставки і законодавство, чинні або фактично прийняті на звітну дату. 

Відповідно до положень вимог п.134.1.1 ПКУ Товариство, як платник податку на прибуток, у 

якого річний дохід від будь-якої діяльності перевищує 20 млн. грн., для цілей визначення 

об’єкту оподаткування застосовує податкові різниці. 

Керівництво Товариства не здійснює оцінку позицій, відображених у податкових деклараціях, 

щодо яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному інтерпретовано, і не 

створює резерви на суми податку на прибуток, які ймовірно можуть бути нараховані 

контролюючими органами. 

Операції в іноземній валюті 

Товариством здійснюється відображення операцій в іноземній валюті відповідно до вимог 

П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Фінансова звітність представлена в українських гривнях, що є функціональною валютою та 

валютою представлення Товариством. Операції в валютах, відмінних від функціональної 

валюти, (іноземних валютах) первісно відображаються у функціональній валюті за обмінним 

курсом, що діє на дату здійснення операції.  

Монетарні активи та зобов’язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються у 

функціональну валюту за обмінним курсом на звітну дату. Всі курсові різниці включаються 

до звіту про сукупний дохід.  

Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній валюті, 

перераховуються за обмінним курсом, що діяв на дати первісних операцій. Немонетарні статті, 

які обліковуються за справедливою вартістю в іноземній валюті, перераховуються за 

обмінним курсом, що діє на дату визначення справедливої вартості. 
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Виплати працівникам 

Відповідно до положень П(С)БО 26 «Виплати працівникам» Товариство щодо усіх винагород 

працівникам застосовує обліковий підхід за принципом нарахування та визнання таких 

нарахувань зобов’язаннями поточного періоду. 

Всі винагороди працівникам Товариство класифікує як короткострокові винагороди (такі як 

заробітна плата, внески на соціальне забезпечення, щорічні оплачувані відпустки, винагороди 

в негрошовій формі на користь працюючих співробітників). 

Вихідні допомоги,  виплати винагороди по закінченню трудової діяльності (такі як пенсії, інші 

виплати після виходу на пенсію), інші довгострокові винагороди (такі як виплати до 

ювілейних дат, премії, виплачувані більш ніж через 12 місяців після закінчення звітного 

періоду) Товариством не нараховувались та не виплачувались. 

4. Основні засоби та інші матеріальні та нематеріальні необоротні активи  

У фінансовій звітності основні засоби представлені без урахуванням оцінки справедливої 

вартості, яка мала бути проведена незалежним експертом. 

Станом на 31 грудня 2021 інформація про рух основних засобів в тис. грн. представлена таким 

чином: 

Групи 

основних 

засобів 

Залишок на початок 

року 

Наді

йшло 

за рік 

Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

за рік 

Залишок на кінець року 

первісна 

вартість 

знос первісна 

вартість 

знос первісна 

вартість 

знос 

Земельні 

ділянки 

951 - - - - - 951 - 

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої 

94 028 53 450 44 - - 3 952 94 072 57 402 

Машини та 

обладнання 

149 551 83 953 167 168 167 5 618 149 550 89 404 

Транспортні    

засоби 

1 677 1 013 - - - 158 1 677 1 171 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі) 

889 768 - 29 29 70 860 809 

Інші основні  

засоби 

133 119 - 6 6 8 127 121 

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні 

активи 

633 508 - 64 64 123 569 567 

Разом 247 862 139 811 211 267 266 9 929 247 806 149 474 

 

Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, 

реконструкція тощо) - 0 тис. грн.; 

Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 14 547 тис. грн. 

Вартість основних засобів, призначених для продажу 0 тис. грн. 

Основні засоби, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження 

володіння, користування та розпорядження, відсутні. 

Передані у заставу основні засоби на початок та кінець звітного періоду відсутні. 

Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів на початок та 

впродовж звітного періоду не було. 

Основні засоби, призначені для продажу, на початок та кінець звітного періоду відсутні. 

Сума капітальних інвестицій в основні засоби за звітний   рік – 211тис. грн.   
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Угод на придбання в майбутньому основних засобів Товариство не укладало. 

5. Нематеріальні активи 

Станом на 31 грудня 2021 інформація про рух нематеріальних активів представлена таким 

чином: 

 

Групи 

нематеріаль

них активів 

Залишок на 

початок року 

Надійш

ло за рік 

Вибуло за рік Нарахова

но 

амортиза

ції за рік 

Втрати 

від змен- 

шення 

корисно

сті за рік 

Залишок на кінець 

року 

первіс

на 

вартіс

ть 

накопиче

на 

амортиза

ція 

первіс

на 

вартіс

ть 

накоп

и- 

чена 

аморт

и-

зація 

первіс

на 

вартіс

ть 

накопиче

на 

амортиза

ція 

Авторське 

право та 

суміжні з 

ними права 

388 388 - - - - - 388 388 

Інші 

нематеріаль

ні  

активи 

209 209 - - - - - 209 209 

Разом 597 597 - - - - - 597 597 

 

Угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів Товариство не укладало. 

Товариство використовує прямолінійний метод амортизації, діапазон строків корисного 

використання нематеріальних активів складає 3-5 років. 

Балансова вартість об’єктів нематеріальних активів менше, ніж поріг суттєвості, тому 

розкриття інформації щодо таких об’єктів не проводиться. 

6. Запаси 

Всі запаси Товариства станом на 31.12.2020року та станом на 31.12.2021 року відображені за 

первісною вартістю. 

Балансова (облікова) вартість запасів у розрізі   окремих класифікаційних груп станом на 

01.01.2021р. та станом на 31.12.2021р.: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Сировина й матеріали 33 318 49 086 

Паливо 5 5 

Запасні частини 196 207 

Інші матеріали 73 - 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 102 99 

Незавершене виробництво 3 853 3 737 

Готова продукція 34 726 21 622 

Товари 4 302 3 332 

7. Фінансові активи 

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та їх еквіваленти, торгову та іншу 

дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, іншу 

поточну дебіторську заборгованість, витрати майбутніх періодів, інші оборотні активи.  

7.1. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі та кошти на банківських рахунках.  
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Станом на 31.12.2021 року на 31.12.2020 року сума грошових коштів та ії еквівалентів на 100% 

складається з поточних рахунків у банках на є наступною: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Гроші та їх еквіваленти (поточні рахунки в банках) 1 350 828 

7.2. Дебіторська заборгованість 

До дебіторської заборгованості Товариства належать дебіторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом, інша дебіторська 

заборгованість. При первісному визнанні дебіторська заборгованість оцінюється за 

фактичною собівартістю. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

відображається за чистою вартістю реалізації після вирахування резерву сумнівних боргів. 

Резерв сумнівних боргів за дебіторською заборгованістю за товари, роботи і послуги 

формується з використанням методу абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі 

аналізу платоспроможності кожного дебітора. Товариство не створювало для цілей обліку 

поточної торговельної дебіторської заборгованості резерву на сумнівні та безнадійні борги, 

оскільки уся заборгованість має ознаки такої, що буде погашена вчасно та у повному обсязі. 

Товариство не має на балансі довгострокової дебіторської заборгованості ні станом на 

31.12.2021 р., ні станом на 31.12.2020 р. 

7.2.1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги є наступною: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги 

55 061 19 527 

 

Сума поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари,  роботи,  послуги в розрізі її 

класифікації  за  строками непогашення на 31.12.2021 р.: 

Строк до  30-

ти днів 

до  60-

ти днів 

до  90-

та днів 

до 100-

та днів 

до 160-

ти днів 

Всього 

Сума поточної дебіторської 

заборгованості, тис. грн. 

55 061     55 061 

Дебіторської заборгованості за розрахунками з пов'язаними особами відсутня 

7.2.2. Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом є наступною: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом (податок на додану вартість) 

467 1 356 

7.2.3. Інша поточна дебіторська заборгованість є наступною: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Заборгованість за поворотною фінансовою допомогою 

пов’язаним сторонам та працівникам 

516 536 

Заборгованість з розрахунків з державними цільовими 

фондами 

0 56 
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Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Заборгованість за виданими авансами 16 577 8 135 

Всього інша поточна дебіторська заборгованість 17 093 8 727 

8. Фінансові зобов’язання 

Товариства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість, позики. Визнання 

фінансового зобов'язання припиняється Товариством, якщо зобов'язання погашено, 

анульовано, або термін його дії закінчився. 

Протягом 2021 року у Товариства відсутні зобов’язання, що класифікуються 

довгостроковими. 

8.1. Поточна кредиторська заборгованість за : 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги 

5 442 5 176 

Заборгованість з розрахунків з бюджетом  244 246 

Заборгованість з розрахунків зі страхування 290 283 

Заборгованість з оплати праці 1 066 1 047 

Всього поточна кредиторська заборгованість 7 042 6 752 

 

8.2. Інші поточні зобов’язання складаються з: 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Розрахунки за податковим кредитом з ПДВ (644) 2 255 305 

Заборгованість з розрахунків з державними цільовими 

фондами 

4 - 

Заборгованість за отриманими авансами 48 278 13 076 

Заборгованість за позикою від пов’язаної сторони та 

іншими поточними зобов’язаннями 

8 767 - 

Всього інші поточні зобов’язання 59 304 13 381 

8.3. Забезпечення (резерви), умовні зобов’язання та умовні активи 

Товариство дотримується вимог П(С)БО 11 «Зобов’язання» в частині створення забезпечень 

та резервів для погашення відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на 

виплату відпусток працівникам;  

Товариство не створює забезпечень для цілей виконання гарантійних зобов'язань; 

реструктуризацію, виконання   зобов'язань у тому числі щодо обтяжливих контрактів 

(юридичне чи конструктивне), оскільки не має таких обтяжливих контрактів та зобов’язань. 

Протягом 2021 року Товариством створювалися наступні забезпечення: 

 

Види забезпечень і 

резервів 

Залишок  

на початок 

року 

Збільшення за звітний рік Використано у 

звітному році 

Залишок на 

кінець року нараховано 

(створено) 

додаткові 

відрахування 

Забезпечення на 

виплату відпусток 

працівникам 

- 2 008 - 2 008 - 
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9. Потенційні (непередбачені) зобов’язання  

9.1. Податкові та інші регуляторні ризики 

Українське законодавство і нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші 

аспекти діяльності підприємств, в тому числі валютне та митне регулювання, продовжують 

змінюватися. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко сформульовані, а їх тлумачення 

залежить від точки зору місцевих, обласних і центральних органів державної влади та інших 

урядових установ. Випадки різного тлумачення продовжують мати місце.  

Керівництво вважає, що Товариство виконує усі регуляторні норми та сплачує або нараховує 

всі податки належним чином. У разі невизначеності, Товариство нараховує податкові 

зобов’язання на основі найкращих оцінок керівництва. Керівництво вважає, що ймовірність 

настання податкових та інших регуляторних ризиків для Товариства не є вищою, ніж для 

інших компаній в Україні, та їх потенційний розмір не матиме суттєвого впливу на фінансовий 

стан та результати діяльності Товариства.  

9.2. Юридичні ризики  

У ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною різних судових 

процесів та спорів. У відповідності з оцінкою керівництва, зобов’язання, що виникають 

внаслідок участі Товариства у судових справах, не матимуть суттєвого впливу на фінансовий 

стан або результати діяльності Товариства.  

10. Доходи 

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: 

тис. грн. 

Група доходів 2021 рік 2020 рік 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 147 443 56 099 

Інші операційні доходи 3 672 8 901 

Фінансові доходи 6 - 

Інші доходи - - 

11. Собівартість продукції та витрати 

 

Собівартість реалізованої готової продукції, товарів та послуг 

тис. грн. 

Статті витрат 2021 рік 2020 рік 

Собівартість реалізованої готової продукції, товарів, 

послуг (ряд 2050 ф.2) всього 

136 948  

 
У порівнянні з рівнем 2020 р., у звітному періоді собівартість реалізованої готової продукції, 

товарів та послуг, збільшилася на 83 366 тис. грн. Збільшення витрат сталося в основному у 

зв’язку зі збільшенням доходу від реалізації готової продукції, товарів та послуг.  Також на 

збільшення собівартості мала вплив зміна ціни на сировину у зв’язку з коливанням курсу 

валют. 

12. Адміністративні, збутові витрати, інші операційні витрати, інші витрати 

Адміністративні витрати за 2021 рік склали 17 047 тис. грн. Основною причиною зростання 

на   3 783 тис. грн. є збільшення витрат на оплату праці, збільшення витрат на електроенергію, 

охорону, витрат на транспортні послуги. 

Основними статтями витрат на збут є - витрати на відрядження працівників ,транспортні 

витрати, витрати на паливо для службових автомобілів; витрати на заробітну плату та єдиний 

соціальний внесок. У 2021 році витрати на збут склали 1 452 тис. грн, що на 248 тис. грн. 
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менше, ніж у 2020 р. Основною причиною зниження є зменшення витрат на заробітну плату 

та єдиний соціальний внесок . 

Склад і сума витрат, відображених у статтях «Інші операційні витрати» та «Інші витрати» 

Звіту про фінансові результати: 

тис. грн. 

Склад витрат 2021 рік 2020 рік 

Інші операційні витрати, в т. ч.: 3 991 13 489 

Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 108 89 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 706 7 836 

Сумнівні та безнадійні борги - 224 

Нестачі і втрати від псування цінностей - - 

Втрати від операційної курсової різниці 171 1 172 

Визнані штрафи, пені, неустойки 374 52 

Інші 2632 4 117 

Інші витрати - 1 

Бартерні операції відсутні. 

13. Вплив курсових різниць на фінансову звітність  

Сума курсових різниць, що включена до складу доходів і витрат протягом звітного періоду та 

попереднього років: 

тис. грн. 

Найменування 2021 рік 2020 рік 

Втрати від операційної курсової різниці 171 1 172 

Доходи від операційної курсової різниці 328 364 

14. Розкриття інформації про рух грошових коштів. 

Склад грошових коштів: 

тис. грн. 

Найменування показника Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на  

31.12.2020 р. 

Поточні рахунки в банках 828 1 350 

Готівка - - 

Інші рахунки в банках (депозитні) - - 

Грошові кошти в дорозі - - 

Разом 828 1 350 

 

Склад статті звіту про рух грошових коштів «Інші надходження»: 

тис. грн. 

Найменування показника 
Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Кошти ФСС з ТВП 489 393 

Інші надходження 40 8 

Повернення  фінансової допомоги - 680 

Разом 529 1 081 

 

Склад статті звіту про рух грошових коштів «Інші витрачання»: 

тис. грн. 
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Найменування показника 
Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Платежі на відрядження 20 32 

Відсотки за позикою від материнської компанії 1 - 

Позика працівникам 80 - 

Визнані штрафи, пені, неустойки 374 52 

Інші платежі 475 79 

Всього 750 163 

Негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не було протягом 2020 та 2021 

років. 

Грошових коштів, які є в наявності, але є недоступними для використання Товариством станом 

на 31.12.2020 року та станом на 31.12.2021 року немає. 

15. Власний капітал 

Власний капітал Товариства має наступну структуру: 

тис. грн. 

Найменування показника структури капіталу 
Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Статутний капітал 332 820 332 820 

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) -96 928 -88 212 

Всього 235 892 244 608 

Розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ «БФ завод» складає: 332 820 

000,0 грн. 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «БФ завод»: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"УНІБУДІНВЕСТ" . 

Код ЄДРПОУ засновника: 32589576. 

Адреса учасника за даними, внесеними до ЄДРПОУ: Україна, 04070, місто Київ, вулиця Петра 

Сагайдачного, будинок 11 

Розмір частки Учасника в Статутному капіталі 61,27 %. Вартість вкладу Учасника в 

Статутному капіталі :203 930 942 грн. 

Юрушев Леонід, Греція 

Адреса учасника за даними, внесеними до ЄДРПОУ: Україна, 01001, місто Київ, вул. 

Городецького Архітектора, будинок 6, квартира 5    

Розмір частки Учасника в Статутному капіталі 38.73%. Вартість вкладу Учасника в 

Статутному капіталі :128 889 058 грн. 

Права учасників щодо часток у статутному капіталі встановлені Статутом Товариства, 

Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у 

статутному капіталі Товариства учасники не мають. 

Протягом 2021 року розмір статутного капіталу Товариства не змінювався. 

Станом на 31.12.2021 р. та 31.12.2020 р. у Товариства відсутні зобов’язання щодо 

передбачених, але формально не затверджених дивідендів. 

Дочірні підприємства та інші господарські одиниці не купувались і не продавались. 

Статутний капітал Товариства відповідно до уставних документів становить 332 820 000 грн., 

сформований в повному обсязі. 
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Товариство не створює іншого додаткового капіталу, куди включається сума дооцінки 

необоротних активів і фінансових інструментів (залишок додаткового капіталу зменшується у 

разі уцінки та вибуття чи амортизації зазначених активів, зменшення їх корисності). 

За звітний період Товариство отримало збиток в сумі 8 318 тис. грн. 

16. Операції з пов’язаними сторонами  

У 2021 році Товариство здійснювало наступні операції з пов’язаними сторонами: 

Показник 2021 рік, тис. грн 

Чистий дохід від реалізації пов’язаним особам 463,8 

Придбання товарів, матеріалів у пов’язаних осіб - 

Придбання інших послуг у пов’язаних осіб 241,3 

Заборгованість від/перед пов’язаними сторонами складала: 

тис. грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2021 р. 

Станом на 

31.12.2020 р. 

Торгова та інша дебіторська заборгованість 12 946,7 45 450,3 

Торгова та інша кредиторська заборгованість 3 167,2 3 266,2 

Дохід від реалізації, торгова та інша дебіторська заборгованість  

Придбання інших послуг у пов’язаних осіб 

Дохід від реалізації, баланси торгової та іншої дебіторської заборгованості відносяться до 

реалізації готової продукції. Баланси торгової та іншої дебіторської заборгованості були 

незабезпеченими, розрахунки за ними проводилися у грошовій формі.  

Закупки, торгова та інша кредиторська заборгованість  

Закупки та баланси торгової та іншої кредиторської заборгованості стосуються постачання 

сировини, інших матеріалів та послуг. Баланси торгової та іншої кредиторської заборгованості 

були безвідсотковими та належними до сплати у звичайному ході бізнесу.  

Виплати ключовому управлінському персоналу 

Загальна сума компенсації ключовому управлінському персоналу (одна особа), включена до 

адміністративних витрат за 2021р. та склала 748,8 тис. грн. 

Фінансові витрати 

Витрати на позики, безпосередньо пов’язані з придбанням, будівництвом або виробництвом 

активу, який обов’язково вимагає тривалого періоду часу для його підготовки до використання 

відповідно до намірів Товариства або до продажу, капіталізуються як частина первісної 

вартості такого активу. Всі інші витрати на позики відносяться на витрати в тому звітному 

періоді, в якому вони були понесені. 

У звітному періоді Товариство отримувало та використовувало позику від засновника 

(учасника) ПАТ «ВЕНЧУРНИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УНІБУДІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 32589576). 

Оскільки призначення позикових коштів -  для поповнення обігових коштів Товариства (не 

здійснювалась ідентифікація призначення позикових коштів як таких, що безпосередньо 

відносяться до створення, будівництва або виробництва кваліфікаційних активів), відповідно, 

Товариство застосовувало положення П(С)БО 31 «Фінансові витрати» в частині капіталізації 

фінансових витрат. 

17. Події після звітного періоду 

Як зазначено в Примітці 2, 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала 

повномасштабне військове вторгнення в Україну. Відсутність безпеки стали викликом для 
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подальшого стабільного розвитку економічного та фінансового сегментів в Україні, а 

операційне середовище відтоді залишається ризикованим і з високим рівнем невизначеності.  

Жодне з критичних об'єктів або інфраструктури ТОВ «БФ завод» не зазнало пошкоджень. 

Бізнес-процеси були реорганізовані, щоб пристосуватися до існуючих проблем і забезпечити 

діяльність ТОВ «БФ завод», проте на даний момент ТОВ «БФ завод» працює не на повну 

потужність. 5 співробітників підприємства приєдналися до Збройних Сил України та 

територіальної оборони.  

18. Суттєвість 

При складанні фінансової звітності Товариство визначає величину суттєвості статті в розмірі 

1 тис. грн. 

19.  Інформація про випадки виявленого шахрайства. 

Протягом 2021 року системою управління Товариства не було виявлено фактів шахрайства ні 

з боку працівників Товариства, ні з боку управлінського персоналу, ні з боку третіх осіб. 

20. Фінансові ризики та управління ними. 

Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та кредиторську 

заборгованість, кредити та позики, грошові кошти та їх еквіваленти. Основною метою 

використання фінансових зобов’язань є фінансування діяльності Товариства. Товариство має 

інші різні фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська і торгова кредиторська 

заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційної діяльності.  

Загальна програма управління ризиками Товариства сфокусована на згладжуванні ефекту 

непередбачуваності та неефективності фінансового ринку України й спрямована на 

зменшення його потенційного негативного впливу на фінансовий стан Товариства. 

Управління ризиками виконується фінансовим відділом Товариства. Головними ризиками, 

пов’язаними з фінансовими інструментами Товариства, є процентний ризик, кредитний ризик, 

ризик ліквідності та валютний ризик. Політику та підходи, які застосовує Товариство для 

управління кожним із цих ризиків, наведено нижче. 

Процентний ризик 

Схильність підприємства до ризику зміни ринкових процентних ставок відноситься, перш за 

все, кредитів з плаваючою процентною ставкою. Станом на 31 грудня 2021 р. Товариство 

використовувало позику з фіксованою ставкою та, відповідно, не мала схильності до 

процентного ризику. 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик Підприємства переважно пов’язаний з такими фінансовими інструментами, 

як торгова дебіторська заборгованість споживачів, інша дебіторська заборгованість, грошові 

кошти та їх еквіваленти. З метою управління кредитним ризиком та оперативного впливу на 

рівень розрахунків покупців у Підприємства запроваджено систему контролю за рівнем 

розрахунків покупців за отриману готову продукцію та товари. Підприємством 

застосовуються різноманітні механізми розрахунків з дебіторами , здійснюється постійна 

робота з досудового стягнення боргів, у тому числі з використанням механізмів, передбачених 

законодавством, в інших випадках на постійній основі проводиться претензійно-позовна 

робота зі стягнення заборгованостей у судовому порядку. Підприємство успішно контролює 

та управляє кредитними ризиками, пов’язаними із погашенням боргів.  

Кредитний ризик по інших фінансових активах Підприємства, які включають грошові кошти 

та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися 

за своїми зобов’язаннями перед Підприємством. Кредитний ризик обмежується балансовою 

вартістю дебіторської заборгованості та грошових коштів та їх еквівалентів. На основі наявної 

історичної статистики, керівництво Товариства вважає, що немає істотного ризику втрат 






