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 Додаток 6 

Примітки до повного комплекту фінансової звітності  

станом на 31 грудня 2019 року 

1. Інформація про Товариство 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОЦЕНТР КИЇВ» (далі-

Товариство) (код 32384972) зареєстроване 18 березня 2003 року відповідно до чинного 

законодавства України.  

Місцезнаходження Товариства: м. Київ, проспект Перемоги, 67 

Основним видом діяльності Товариства є торгівля автомобілями та легковими 

автотранспортними засобами. 

Середня кількість працівників: 118 чол. 

2. Фінансова звітність 

Фінансова звітність складена з метою надання користувачам повної, правдивої та достовірної 

інформації про показники статей звітності, фінансовий стан, результати діяльності. 

Надана в Додатках фінансова звітність відображає інформацію про формування і показниках 

статей звітності, фінансовий стан і результати діяльності і містить: 

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом 31 грудня 2019 р. (форма 1), Додаток №1; 

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік (форма 2), 

Додаток №2; 

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (форма 3), Додаток 

№3; 

– Звіт про власний капітал за 2019 рік (форма 4), Додаток №4; 

– Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік (форма №5), Додаток 5. 

Фінансова звітність складена в національній валюті України. 

Одиниця виміру показників звітності - тисяча гривень. 

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства 28.02.2020 року. 

3. Облікова політика 

Формування статей Балансу (форма 1) проведено з урахуванням вимог Закону України «Про 

бухгалтерський облік та звітність в Україні», національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, за такими принципами облікової політики: 

- Активи відображалися в обліку за умови отримання Товариством економічних вигід у 

майбутньому; 

- Інвестиційна нерухомість обліковувалась за первісною вартістю, зменшеною на суму 

нарахованої амортизації з урахуванням втрат від зменшення корисності та вигід від її 

відновлення та не підлягала переоцінці; 

- При передачі в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів 

проводилося нарахування 100%-ного зносу з відображенням у складі витрат 

операційної діяльності; 

- Дебіторська заборгованість визнавалася активом за умови існування можливості 

отримання Товариством майбутніх економічних вигід, а також достовірного 

визначення її суми; 

При вибутті запаси оцінювалися за такими методами: 

o Під час передавання матеріалів та комплектуючих у виробництво – з 

застосуванням  собівартості  перших за часом надходження  запасів (ФІФО);  
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o При реалізації службових автомобілів адміністративного та виробничого 

(спеціального) призначення – за ідентифікованою собівартістю одиниці 

запасів; 

o При реалізації однорідних товарно-матеріальних цінностей або списанні 

однорідних матеріалів – з застосуванням  собівартості  перших за часом 

надходження  запасів (ФІФО);  

-  Зобов'язання визначалися за умови, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена 

та існує ймовірність зменшення економічних вигід у майбутньому внаслідок його 

погашення; 

-  Дохід визначався в момент надходження активів або зменшення зобов'язань, які 

призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників); 

-  Витрати відображалися в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 

економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які 

призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за 

рахунок його вилучення або розподіл власниками). 

4. Нематеріальні активи 

У статті балансу «Нематеріальні активи» відображається вартість об'єктів, первісна вартість 

яких складається з ціни (вартості) придбання відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні 

активи».  

Відповідно до вимог облікової політики підприємства нематеріальні активи групуються за 

наступними групами, зокрема: 

 - права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і 

послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання 

яких визнаються роялті;  

 - авторське право та суміжні з ним права 

-   інші нематеріальні активи. 

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на протязі строку корисного 

використання по кожному об’єкту окремо із застосуванням прямолінійного методу,  

Подій та обставин, які спричинили зменшення корисності нематеріальних активів протягом 

2019 року не відбулось. 

Розробка блоку контролю якості виконання робіт для 1 с8 призвело до збільшення первинної 

вартості нематеріального активу «  ПП"1С Бухгалтерія 8 для України."» на 35,8 тис.грн.;  

розробка програмного забезпечення керування світлодіодними екранами (програма визначає 

вільні місця для паркування автомобілів і виводить на екран номер паркомісця) призвело до 

збільшення первинної вартості нематеріального активу «Сервіс"Ідентифікація клієнтів"  на 

5,0 тис.грн.. 

 

5. Незавершені капітальні інвестиції 

У статті Балансу «Незавершені капітальні інвестиції» відображено вартість  незавершених 

на дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи, що будуть використовуватись 

для власних потреб. 

Нижче наведено суми які відображені у статті балансу «Незавершені капітальні 

інвестиції»: 



3 

Незавершені капітальні 

інвестиції 

Придбання 

(виготовлення) 

основних засобів 

Придбання 

(виготовлення) 

інших 

необоротних 

матеріальних 

активів 

Придбання 

(створення) 

нематеріальних 

активів 

Разом 

Балансова вартість на 31 

грудня 2018р. 21 9 44 74 

Надійшло 2371 211 41 2623 

Передано на відповідні 

категорії основних засобів 

чи нематеріальних активів (1767) (212) (41) (2020) 

Балансова вартість на 31 

грудня 2019р. 625 8 44 677 

Подій та обставин, які спричинили зменшення або відновлення корисності незавершених 

капітальних інвестицій протягом 2019 року не відбулось 

6. Основні засоби 

У статті Балансу «Основні засоби» відображено вартість основних засобів. 

Протягом періоду, що перевірявся, визначення складу основних засобів здійснювалося 

відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Інформація про рух основних засобів в 2019 році та співставна інформація за попередній 

період наведено в таблиці: 

2019 р. Будинки, 

споруди 

Машини 

і 

обладнан

ня 

Транспо

ртні 

засоби 

Інструме

нти, 

прилади 

інвентар 

(меблі) 

Інші ОЗ МНМА Разом 

Первісна вартість на 

01.01.2019 р., тис. грн.  3303 5369 5603 1753 1744 1427 19199 

Надійшло, тис. грн.  - 382 932 152 37 212 1715 

Вибуло, тис. грн.  - 224 276 22 28 58 608 

Первісна вартість на 

31.12.2019 р., тис. грн.  3303 5527 6259 1883 1753 1581 20306 

Знос на 01.01.2019 р., 

тис. грн.  2828 4342 

 

3015 1144 401 1427 13157 

Вибуло, тис. грн.  - 207 276 22 17 58 580 

Амортизація за 2019 

рік, тис. грн.  66 505 931 271 175 212 2160 

Знос на 31.12.2019  р. 

тис. грн.  2894 4640 3670 1393 559 1581 14737 

Балансова вартість 

на 01.01.2019 р., тис. 

грн.  475 1014 2522 720 1311 - 6042 

Балансова вартість 

на 31.12.2019 р., тис. 

грн.  410 887 2580 489 1194 - 5569 

 

2018 р. Будинки, 

споруди 

Машини 

і 

обладнан

ня 

Транспо

ртні 

засоби) 

Інструме

нти, 

прилади 

інвентар 

(меблі) 

Інші ОЗ МНМА Разом 

Первісна вартість на 

01.01.2018 р., тис. грн.  

3303 

 4972 4558 1724 1744 1278 17579 

Надійшло, тис. грн.  - 469 1212 30 - 213 1924 

Вибуло, тис. грн.  - 72 167 1 - 64 304 

Первісна вартість на 

31.12.2018 р., тис. грн.  3303 5369 5603 1753 1744 1427 19199 

Знос на 01.01.2018 р., 

тис. грн.  2762 3824 2447 734 246- 1278 11291 
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2018 р. Будинки, 

споруди 

Машини 

і 

обладнан

ня 

Транспо

ртні 

засоби) 

Інструме

нти, 

прилади 

інвентар 

(меблі) 

Інші ОЗ МНМА Разом 

Вибуло, тис. грн.  - 72 154 1 - 64 291 

Амортизація за 2018 

рік, тис. грн.  66 590 722 411 155 213 2157 

Знос на 31.12.2018  р. 

тис. грн.  2828 4342 3015 1144 401 1427 13157 

Балансова вартість 

на 01.01.2018 р., тис. 

грн.  541 1164 2064 1065 1453 - 6287 

Балансова вартість 

на 31.12.2018 р., тис. 

грн.  475 1014 2522 720 1311 - 6042 

 

Амортизація основних засобів нараховувалася щомісяця прямолінійним методом виходячи з 

встановленого Товариством терміну корисного використання, виходячи з первісної вартості 

об'єктів основних засобів. 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА) нараховується в 

першому місяці використання в розмірі 100% його вартості. 

Вартісна ознака МНМА встановлена на рівні 6 тис. грн. 

Терміни корисного використання основних засобів та МНМА приведена в таблиці: 

Група основних засобів Строки корисного використання 

Земельні ділянки - 

Машини  і обладнання 5 

Транспортні засоби 5 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4 

Інші основні засоби   12 

МНМА - 

Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів станом на 31.12.2019 року 

становить 4838тис. грн. 

Подій та обставин, які спричинили зменшення або відновлення корисності основних засобів 

протягом 2019 року не відбулось. 

Основні засоби Компанії  перебувають в заставі банку  у забезпечення кредитних 

зобов’язань, а саме: 

Група ОЗ до якої належать об’єкти 

ОЗ, що знаходяться в заставі. 

Первісна вартість об’єктів основних засобів , що знаходяться в заставі. 

Станом на 01.01.2019 Станом на 31.12.2019 

Транспортні засоби 2323 3255 

 Сума зносу об’єктів основних 

засобів, що знаходяться в заставі. 

Сума зносу об’єктів основних 

засобів , що знаходяться в заставі. 

Станом на 01.01.2019 Станом на 31.12.2019 

Транспортні засоби 606 1211 

 

.  

7. Довгострокові фінансові інвестиції 

У статті Балансу «Інші фінансові інвестиції»  відображено інвестиції непов`язаним сторонам 

(цінні папери - акції, облігації), а саме: 

 Довгострокові  фінансові інвестиції 01.01.2019 р, тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Всього інвестиції непов`язаним сторонам 12127 12127 
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8. Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість відображалася в балансі за умови існування ймовірності 

отримання підприємством майбутніх економічних вигід, а також за умови достовірного 

визначення її суми. 

Довгострокова дебіторська заборгованість відображена у Балансі за її фактичною 

собівартістю, яка складається з справедливої вартості активів наданих в обмін на такий 

фінансовий інструмент і витрат які безпосередньо пов’язані з придбанням такого 

інструменту. 

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги визначалася одночасно з 

визнанням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг і оцінена за первісною вартістю. 

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної 

заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку 

балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на  

дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.  

Величина резерву сумнівних боргів визначається із застосуванням абсолютної суми 

сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності кожного окремого 

дебітора. 

У статті Балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» 

відображена сума поточної заборгованості покупців за продані товари та надані роботи, 

послуги, яка становить: 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

01.01.2019 р.,  

тис. грн. 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 17376 17669 

Резерв сумнівних боргів 202 206 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги за 

вирахуванням резерву сумнівних боргів 17174 17463 

 

У статті Балансу «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» відображається 

сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних поставок товарів, робіт, 

послуг, яка становить: 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 01.01.2019 р., 

тис. грн. 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Видані аванси на придбання товарів, робіт, послуг 4115 4524 

РАЗОМ 4115 4524 

 

У статті Балансу «Інша поточна дебіторська заборгованість» відображається 

заборгованість дебіторів, що не може бути включена в інші статті дебіторської 

заборгованості. 

Склад іншої поточної дебіторської заборгованості наведено нижче: 

Інша поточна дебіторська заборгованість 01.01.2019 р,  

тис. грн. 

31.12.2019 р.,  

тис. грн. 

Розрахунки з іншими дебіторами (рах.37.7.2) 8295 8907 

Розрахунки з державними цільовими фондами (рах.37.8) 50 15 

Розрахунки за страхування (рах.65.0) 1 - 

Всього 8346 8922 

9. Запаси 

У статті «Запаси» відображається загальна вартість активів, які визнаються запасами згідно з 

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Запаси утримуються для продажу, споживання під час виконання робіт та надання послуг, а 

також управління підприємством. 
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У статті Балансу «Запаси» відображається сума запасів, яка становить: 

Запаси 01.01.2019 р.,  

тис. грн. 

31.12.2019 р.,  

тис. грн. 

Сировина і матеріали 502 355 

Паливо 36 50 

Запасні частини до легкових автомобілів 8922 9889 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 40 51 

Товари (автомобілі, сувенірна продукція) 300 1286 

Всього запаси 9800 11631 

10. Грошові кошти та їх еквівалент 

У статті Балансу «Гроші та їх еквіваленти» відображено залишки на поточних та 

депозитних рахунках у банках, а саме: 

Найменування банку, рахунку 01.01.2019 р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

АКБ «Укрсоцбанк»  поточний 3 3 

ПАТ «Альфа-Банк» поточний 2 1 

АТ КБ «Глобус» поточний 3 127 

ОТП Банк поточний 9 9 

Приватбанк поточний 137 84 

ПУМБ поточний 2 1 

Укргазбанк поточний - 2 

Укргазбанк 53 відділення поточний 513 2482 

Приватбанк депозитний 1 1 

Укргазбанк 53 відділення (соцстрах)  1 4 

Укргазбанк депозитний 1500 - 

АТ КБ "Глобус" депозитний - 36 

Бюджетний спецрахунок з ПДВ 140 16 

РАЗОМ: 2311 2766 

11. Власний капітал 

У статті «Статутний капітал» станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. наведено 

зафіксований Установчими документами Товариства розмір статутного капіталу в сумі        

15 000 тис. грн. 

Протягом 2019 року відбулася зміна  у складі учасників Статутного капіталу і станом на 

31.12.2019 року розподіллено наступним чином: 

Учасник Частка в статутному капіталі, % Сума внеску, тис. грн. 

Фізична особа 28,5 4275 

Фізична особа 5,0 750 

Юридична особа 66,5 9975 

Разом: 100 15 000 

У статті «Капітал у дооцінках» станом на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. наведено суму 

дооцінки необоротного активу «Автомийка» у розмірі 657 тис.грн. 

Змін по статті «Резервний капітал» протягом 2019 року не відбувалося, сальдо на 

01.01.2019 та 31.12.2019 р. складає 977 тис.грн. 

 

Інформація про нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) тис. грн. 

Станом на 01.01.2018 р. 31347 

Прибуток (збиток) за 2018 рік 4014 

Станом на 31.12.2018 р. 35361 

Виправлення помилки (3) 
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Станом на 01.01.2019 р. 35358 

Прибуток (збиток) за 2019 рік 2957 

Інші зміни - 

Станом на 31.12.2109 р. 38315 

Інформація про рух капіталу у 2019 році та співставна інформація за 2018 рік наведено в 

таблиці нижче 

Стаття Код 

рядка 

Зареєстрований 

(пайовий) 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Резервний капітал Нерозподілений 

прибуток(непокритий 

збиток 

Всього 

Залишок на 

01.01.2018 р. 
4000 

15000 

657 

977 31347 

 

47981 

Коригування: 

Виправлення 

помилок 

4010 

- 

- 

- - - 

Скоригований 

залишок на 

01.01.2018 р. 

4095 

15000 

657 

977 31347 

 

47981 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 

- 

 

- 4014 4014 

Залишок на 

31.12.2018 р. 
4300 

15000 

657 

977 35361 

 

51995 

Залишок на 

01.01.2019 р. 
4000 

15000 

657 

977 35361 51995 

Коригування: 

Виправлення 

помилок 

4010 

- 

- 

- (3) (3) 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 

 

 

 2957 2957 

Залишок на 

31.12.2019 р 
4300 

15000 

657 

977 38315 54949 

12. Зобов'язання 

У статті « Довгострокові кредити банків» наводиться сума довгострокової заборгованості 

підприємства по кредитам банків, а саме 

Стаття 01.01.2019 рік,  

тис. грн. 

31.12.2019 рік,  

тис. грн. 

Зобов’язання по кредитах АТ КБ "Глобус" 1494 1154 

РАЗОМ: 1494 1154 

 

За статтею Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» 

(відображено суму заборгованості перед постачальниками і підрядниками за 

товари,матеріальні цінності, виконані роботи і отримані послуги). 

Стаття 01.01.2019  р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Заборгованості перед постачальниками і підрядниками 11191 6492 

За статтею Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом» наведено заборгованість за всіма видами платежів до бюджету: 

 01.01.2019  р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Податок на прибуток 143 92 

Податок з доходів фізичних осіб 138 303 

Екологічний податок 1 1 

ПДВ 830 1120 

Військовий збір 11 25 

РАЗОМ: 1123 1541 
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За статтею Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі 

страхування» наведено заборгованість за відрахуваннями на державне загальнообов’язкове  

соціальне страхування: 

 

Стаття 01.01.2019 р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Єдиний соціальний внесок 162 343 

За статтею «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» 

відображено поточну заборгованість підприємства з оплати праці,  у розмірі: 

Стаття 01.01.2019 р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Заробітна плата 644 1356 

 

У статті Балансу «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» 

відображається сума авансів, отриманих від  інших підприємств у рахунок наступних 

поставок товарів, робіт, послуг, яка становить: 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 

01.01.2019 р., 

тис. грн. 

31.12.2019 р., 

тис. грн. 

Аванси одержані від покупців у рахунок наступних поставок 

товарів, робіт, послуг 

4206 3559 

РАЗОМ 4206 3559 

За статтею «Поточні забезпечення» відображається сума забезпечень на виплату відпусток 

працівникам 

Стаття 01.01.2019 р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Забезпечення виплат відпусток 981 1419 

 

В складі «Інших поточних зобов’язань» враховані: 

Стаття 01.01.2019  р., тис. 

грн. 

31.12.2019 р., тис. 

грн. 

Розрахунки з іншими кредиторами за договорами безпроцентної 

поворотної  фінансової допомоги - 3600 

Розрахунки з іншими кредиторами 529 704 

ПДВ зі сплачених авансів 556 615 

Розрахунки за нарахованими відсотками по кредитах банку 28 19 

РАЗОМ: 1113 4938 

В складі Розрахунків з іншими кредиторами за договорами безпроцентної поворотної 

фінансової допомоги статті «Інші поточні зобов’язання» ряд.1690 Балансу наведено суми 

короткострокових безпроцентних позик. 

13. Доходи 

Дохід визнавався при збільшенні активів або зменшенні зобов'язань, що призводило до 

збільшення розміру власного капіталу і за умови, що оцінку доходу можливо було 

достовірно визначити.  

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), складав : 

Стаття 2018 рік, тис. грн. 2019 рік, тис. грн. 

Дохід від продажу товарів (автомобілів та сувенірної продукції) 414228 464 466 

Дохід від надання послуг з ремонту автомобілів та інших послуг 85095 92 923 

Дохід від продажу запасних частин до автомобілів 15963 16 853 

Дохід від продажу кукурудзи 1930 - 

РАЗОМ: 517216 574 276 
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В складі «Інших операційних доходів» обліковуються: 

Стаття 2018 рік, тис. грн. 2019 рік, тис. грн. 

Дохід від реалізації інших оборотних активів - 17 

Дохід від реалізації необоротних активів 158 515 

Дохід у вигляді штрафу отриманому по претензії 1 96 

Дохід від відшкодування раніше списаних активів  96 26 

Дохід від списання кредиторської заборгованості  63 46 

Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів  23 26 

Дохід від операційної оренди активів 107 113 

Дохід від операційної курсової різниці 1 - 

Інший дохід від операційної діяльності 93 2 

РАЗОМ: 542 841 

 

В складі «Інших фінансових доходах» відображено: 

Стаття 2018 рік, тис. грн. 2019 рік, тис. грн. 

Відсотки одержані від розміщення коштів на депозитних 

рахунках - 332 

Дохід від дисконтування довгострокової кредиторської 

заборгованості на дату балансу - 30 

РАЗОМ: - 362 

14. Витрати 

Витрати відображалися Товариством в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням 

активів або збільшенням зобов'язань. 

Витрати звітного періоду визнавались або зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, 

що призводить до зменшення власного капіталу підприємства, за умови, якщо ці витрати 

можна було достовірно оцінити. 

В складі «Адміністративних витрат» враховано: 

Стаття 2018 рік, тис. 

грн. 

2019 рік, тис. 

грн. 

Витрати на утримання поточних рахунків 597 724 

Витрати на оплату праці 11187 11053 

Відрахування на соціальні заходи 831 1028 

Амортизація 418 459 

Консультаційні та інші послуги 2988 4567 

Витрати на придбання запасів 679 754 

Втрати на страхування майна   128 178 

Витрати від створення забезпечення на виплату щорічних відпусток 

працівникам 560 1970 

РАЗОМ: 17388 20733 

В складі «Інших операційних витрат» враховано: 

Стаття 2018 рік, тис. 

грн. 

2019 рік, тис. 

грн. 

Втрати від операційної курсової різниці 104 - 

Витрати від реалізації інших оборотних активів 12 16 

Списання безнадійної дебіторської заборгованості 27 30 

Нестачі і втрати від псування цінностей 3 4 

Нарахування резерву сумнівних боргів 105 39 

Інші витрати операційної діяльності 438 341 

Витрати від продажу необоротних активів - 293 

Штрафи, пені, неустойки - 153 

РАЗОМ: 689 876 
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В складі «Інших фінансових витрат» враховано: 

Стаття 2018 рік, тис. 

грн. 

2019 рік, тис. 

грн. 

Нараховані відсотки за отримані кредити 508 439 

РАЗОМ: 508 439 

 

15. Податок на прибуток  

Найменування показника 2018 рік, 

тис.грн 

2019 рік, 

тис.грн 

Поточний податок на прибуток 915 665 
Відстрочені податкові активи: 

 

 

 

  
                 На початок звітного періоду 28 27 
                 На кінець звітного періоду 27 27 
Відстрочені податкові зобов’язання:   
                 На початок звітного періоду - - 
                 На кінець звітного періоду - - 
Включено до Звіту про фінансові результати-усього 916 665 
         у т.ч. поточний податок на прибуток 915 665 
Зменшення відстрочених податкових активів 

1 - 
Збільшення відстрочених податкових зобов’язань - - 

16. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  

В рядку 3340 Інші надходження Звіту про рух грошових коштів в результаті фінансової 

діяльності наведено: 

 

Стаття 2018 рік, 

тис.грн 

2019 рік, 

тис.грн 

Отримання банківських кредитів - 723 

РАЗОМ: - 723 

 

В рядку 3350 Погашення позик Звіту про рух грошових коштів в результаті фінансової 

діяльності наведено: 

 

Стаття 2018 рік, 

тис.грн 

2019 рік, 

тис.грн 

Повернення банківських кредитів 801 1062 

РАЗОМ: 801 1062 

 

В рядку 3360 Витрачання на сплату відсотків у результаті фінансової діяльності Звіту про 

рух грошових коштів наведено: 

В звітному періоді було здійснено виплату процентів банкам за надання кредиту 

 2018 рік, 

тис.грн 

2019 рік, 

тис.грн 

Витрачання на погашення процентів за надання кредиту 492 448 

РАЗОМ: 492 448 
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В рядку 3365 Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди Звіту про рух 

грошових коштів наведено погашення поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов'язаннями в національній валюті ( придбання у лізінг службових легкових автомобілів) : 

 2018 рік, 

тис.грн 

2019 рік, 

тис.грн 

Погашення поточної заборгованість за довгостроковими 

зобов'язаннями в національній валюті  247 154 

РАЗОМ: 247 154 

17. Пов’язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають 

під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з 

Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 компанії, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або 

будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною 

Товариства. 

Нижче в таблиці наведено операції з пов’язаними особами протягом 2019року: 

Операція з 

пов’язаною 

особою 

Назва Товариства 2019 рік 

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2019 р. 

тис. грн.. 

Отримано/надано 

протягом року 

тис. грн.. 

Сплачено 

тис.грн. 

Дебіторська 

заборгованість 

на 31.12.2019 р. 

тис.грн. 

Отримання 

безвідсоткової 

поворотної 

фінансової 

допомоги 

(позики) 

ТОВ «Автотрейдінг 

Атолл Груп» 6383 12183 8583 2783 

Одноралов Сергій 

Віталійович 
830 - - 830  

Одноралова Лариса 

Миколаївна 832 - - 832 

 8045 1 485 1 485 4445 

 

Операції з провідним управлінським персоналом наведені в таблиці нижче 

 2018 р. тис. грн. 2019 р. тис. грн.. 

Виплати заробітної плати провідному 

управлінському персоналу 6730 7326 

 

18. Події після дати Балансу 

Урядом України з 12 березня 2020 року впроваджено карантинні та обмежувальні заходи 

викликані вірусом COVID – 19, що включає в себе, зокрема обмеження транспортних 

сполучень, обмеження господарської діяльності деяких підприємств на період карантину та 

інші заходи на строк до 22 червня 2020 року, який може бути не остаточним. 

Компанія Фітч Рейтинг (англ. Fitch Ratings) — одне з трьох провідних рейтингових агентств 

світу у квітні 2020 року прогнозує, що економіка України скоротиться на 6,5% у 2020 році 

порівняно з 3,2% зростанням у 2019 році, що відображає пандемічний шок COVID-19 для 
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світової економіки, заходи стримування та слабку валюту, що впливає на інвестиції та 

приватне споживання. 

Виходячи з наведеного управлінський персонал Товариства припускає, що карантинні та 

обмежувальні заходи викликані пандемією COVID-19 можуть мати вплив на погіршення 

показників діяльності Компанії у 2020 році у порівняні з 2019 роком, у зв’язку з падінням 

купівельної спроможності клієнтів компанії та як наслідок зменшення обсягів продажу 

товарів, робіт, послуг та порушення виконання умов за зобов’язаннями тощо. Однак 

управлінський персонал оцінює, що карантинні та обмежувальні заходи викликані 

пандемією COVID-19 не вплинуть на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі у майбутньому. 

 

Директор          

Головний бухгалтер         


