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Звіт про управління 
Організаційна структура та опис діяльності підприємства 
Діяльність ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ» визначена Статутом, що затверджений загальними 

зборами учасників товариства ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ» протокол №58 від 30.11.2018 року та 
зареєстрований державним реєстратором Охтирської міської державної адміністрації Сумської 
області, а також внутрішніми положеннями. Товариство здійснює основну діяльність для 
забезпечення споживачів продуктами продовольчої групи на території України та закордоном. 
  
 Організаційна структура Товариства має наступний вигляд: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.цех по виробництву масла та 
сиру; 
2.цех комплексної переробки 
молочної продукції; 
3.виробничий підрозділ 
ВБурлук 

1.транспортний цех; 
2.ремонтно-механічна 
майстерня; 
3.ремонтно-будівельна 
бригада; 
4.котельні; 
5.електроцех. 

Безпека та охорона праці 
підприємства  

Бухгалтерія на чолі з 
Головним бухгалтером 

Юридичний відділ  

Заступник Директора 

Відділ збуту 

Відділ кадрів  

Засновник підприємства 

Директор 

Відділ заготівлі сировини 
(в т.ч. приймальні пункти 

молока) 

Споживачі Постачальники Інші 
(Банківські установи, 
Державні установи, 

консалтингові та рекламні 
компанії та ін..) 
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Огляд діяльності 
 Товариство займається виробництвом та постачанням продуктами продовольчої групи 
на території України та закордоном. Основними продуктами виробництва є декілька видів 
твердого та плавленого сиру, масла, спредів, сметани  та сироватка молочна суха.  

Реалізація продукції власного виробництва проводиться в першу чергу прямими 
продажами, зі складу виробника. Власні регіональні відділи продажу продукції знаходяться в 
Сумській, Харківській областях та інших регіонах України. Товариство здійснює 
співробітництво з усіма категоріями торгівельних центрів – ринками, дрібно-оптовими 
продавцями, роздрібними магазинами, локальними торгівельними мережами , національними 
мережами. На сьогоднішній день Товариство постачає продукцію близько 220 активним 
контрагентам та населенню. 

Сировинна база Товариства 100% зовнішня. Основними постачальники Товариства є 
фермерські господарства та фізичні особи Сумської, Харківської, Полтавської, Чернігівської 
областей України. Для збору сировини, перевезення молока та доставки готової продукції 
заводи холдингу «Славія» використовують понад сто одиниць власної сучасної автотехніки. 

Якість сировини та готової продукції постійно перевіряється у власних виробничо-
вимірювальних та мікробіологічних сучасних атестованих лабораторіях 

В сфері переробки молока та виробництва  молочної  продукції  ТОВ «ОМПК «Славія» - 
з 2011 року.  На сьогодні ТОВ «ОМПК «Славія»  сертифіковані за Міжнародним Стандартом 
ISO 22000:2007. На підприємстві також запроваджена система якості HACСP. Система НАССР 
(від англ. - Hazard analysis and critical control points) включає аналіз небезпечних чинників та 
критичних точок контролю, забезпечує безпеку продуктів харчування від хімічних, біологічних 
та фізичних факторів, а також систематизує по-площині наукових і технологічних досягнень 
для планування, контролю та документального підтвердження безпеки продуктів харчування. 
Цю систему застосовують практично в усьому цивілізованому світі. Її впровадження вимагає 
від виробників законодавство США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн. 

 
Корпоративна структура 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Охтирська молочна промислова компанія 

«СЛАВІЯ» було засноване в 2011 році для здійснення господарської діяльності, одержання 
прибутку та використання його в інтересах Учасників Товариства, трудового колективу 
Товариства, розвитку виробництва і вирішення соціальних задач суспільства в цілому та 
окремих його верств і громадян. 

Товариство є юридичною особою приватного права з моменту його державної реєстрації. 
Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним 
йому майном відповідно до вимог законодавства України. 
Дочірніх підприємств та філій Товариством не створювалось. Існуюча структура оптимальна 
для нормальної діяльності підприємства.  

Станом на 31 грудня 2019 р. та 31 грудня 2018 р., засновником Товариства була:  
Найменування 31.12.2019 31.12.2018 
Халабуда Олена Сергіївна 100,00% 100,00% 

 
 
Стратегія Товариства 
Товариство проводить свою політику по створенню умов виробництва, які відповідають 

всім вимогам з безпеки продуктів харчування. Відповідно, було розроблено систему 
менеджменту, яка передбачає попередження ризиків забруднення всіх товарів 
мікроорганізмами, сторонніми домішками або хімічними речовинами. На заводі 
використовується сучасне обладнання, а технологічні процеси відповідають європейським 
стандартам. Завдяки таким умовам, а також досвіду і знанням фахівців, ТОВ «ОМПК «Славія» 
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може запропонувати покупцям високоякісні продуктові товари. Як свідчить популярність 
товарів під цим брендом, споживачі високо цінують відмінні смакові якості всіх продуктів, тим 
більше, що компоненти для них є натуральними, вирощеними в природних умовах, без 
використання хімікатів. 

Обсяги постачання у 2019 році становили 473 095 тис. грн.(2018: 882 704 тис. грн.) без 
ПДВ. 

Товариство виконує важливу соціальну роль забезпечуючи продуктами харчування 
населення  України та експортує свою продукцію до інших країн. 

Результати діяльності 
Операційні та фінансові результати 
Наступна таблиця відображає основні фінансові результати Товариства 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  2019 р.  2018 р.   

Стаття Код 
рядка  За звітний 

період  
За 

аналогічний 
період 

 Зміна, % 

        
1 2  3  4  5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 473 095 882 704 -46,40

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 -456 522 -856 666 -46,71

Валовий прибуток 2090 16 573 26 038 -36,35
Валовий (збиток) 2095 - - -
Інші операційні доходи 2120 33 993 8 887 282,50
Адміністративні витрати 2130 -6 339 -10 381 -38,94
Витрати на збут 2150 -7 150 -8 596 -16,82
Інші операційні витрати 2180 -30 537 -8 928 242,04
Фінансовий результат від операційної діяльності, 
прибуток 2190 6 540 7 020 -6,84

Фінансовий результат від операційної діяльності, 
(збиток) 2195 - -

Дохід від участі в капіталі 2200 - - -
Інші фінансові доходи 2220 2694 9 29833,33
Інші доходи 2240 - - -
Фінансові витрати 2250 -7869 -4 798 64,01
Втрати від участі в капіталі 2255 - - -
Інші витрати 2270 - - -
Фінансовий результат до оподаткування, прибуток 2290 1 365 2 231 -38,82
Фінансовий результат до оподаткування, (збиток) 2295 - -  
Дохід (витрати) з податку на прибуток 2300 -246 -302 -18,54
 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Дохід Товариства від реалізації у 2019 році зменшився порівняно з попереднім періодом 

на 46,40 відсотків 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 
Собівартість реалізації зменшилась на 46,71% до 456 522тис. грн. за поточний період з 856 666 
тис. грн. у попередньому періоді. 
Валовий прибуток/(збиток) 
Валовий прибуток Товариства зменшився до 16 573 тис. грн за поточний період з 26 038 тис. 
грн. у попередньому періоді, що на 36,35 %  менше порівняно з попереднім роком. 
Інші операційні доходи 
Інший операційний дохід Товариства збільшився на 282,5 %  до 33 993 тис. грн за поточний 
період з 8 887 тис. грн у попередньому періоді . 
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Адміністративні витрати 
Адміністративні витрати зменшились в річному обчисленні до 6 339 тис. грн за поточний 
період з 10 381 тис. грн у попередньому періоді, що відображає зменшення заробітної плати та 
інших загальногосподарських витрат  на 38,94%. 
Витрати на збут  
Витрати на збут зменшились на 16,82% в річному обчисленні до 7 150 тис. грн за поточний 
період з 8 596 тис. грн у попередньому періоді. 
Інші операційні витрати 
Інші операційні витрати збільшилися на 242,04 % до 30 537тис. грн. за поточний період з 8 928 
тис. грн у попередньому періоді. 
Інші фінансові доходи 
Інші операційні витрати збільшилися на 29833,33 % до 2 694 тис. грн. за поточний період з 9  
тис. грн у попередньому періоді. 
Фінансові витрати 
Фінансові витрати Товариства збільшилися на 64,01% до 7869 тис. грн за поточний період з 
4 798 тис. грн у попередньому періоді, що відображає збільшення витрат по відсотках 
нарахованих за користування кредитними коштами. 
 
Рух грошових коштів 

   2019 р.  2018 р. 

Стаття 
Код 

рядка  
За звітний 

період  

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2  3  4 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195  (2 551)  (7 091) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295  1 990  (17 268) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  1 614  23 188 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400  1 053  (1 171) 
 

Зміни у грошовому потоці в основному полягають у зменшенні чистого відтоку 
грошових коштів від операційної діяльності - чистий відток грошових коштів зменшився до 2 
551 тис. грн за поточний період з відтоку  7 091 тис. грн. Зменшення відтоку в 2019 році 
відбулося завдяки зменшенню витрачання на виплату авансів, на оплату праці, на інші 
витрачання. Зміни у грошовому потоці від здійснення інвестиційної діяльності полягають у 
збільшенні чистого потоку грошових коштів на придбання необоротних активів - чистий поток 
грошових коштів збільшився до 1 990 тис. грн за поточний період з чистого відтоку 17 268 тис. 
грн.  Зміни у грошовому потоці від здійснення фінансової діяльності в основному полягають у 
зменшенні чистого потоку грошових коштів на отримання  позик - чистий поток грошових 
коштів зменшився до 1 614 тис. грн за поточний період з 23 188 тис. грн.  
 

Ліквідність та зобов’язання 
За 2019 рік Товариством отриманий чистий прибуток в сумі 1 119 тис. грн. (2018: 1 929 

тис. грн.). 

Товариством одержане від’ємне значення чистого руху коштів від операційної діяльності  
в сумі 2 551 тис. грн. (2018:  (7 091) тис. грн), позитивне значення чистого руху грошових 
коштів від інвестиційної діяльності в сумі 1 990 тис. грн. (2018: (17 268) тис. грн), позитивне 
значення чистого руху грошових коштів від фінансової діяльності в сумі 1 614 тис. грн. (2018: 
23 188 тис. грн), та позитивне значення чистого руху за звітний період в сумі 1 053 тис. грн. 
(2018: (1 171) тис. грн). 
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Поточні активи Товариства на звітну дату складають 107 740 тис. грн. (2018: 159 117 тис. 
грн).  Поточні зобов’язання Товариства складають 42 467 тис. грн. (2018: 112 304 тис. грн), 
довгострокові зобов’язання Товариства складають 44 012 тис. грн. (2018: 52 643 тис. грн), в т.ч. 
поворотні допомоги (за первісною вартістю) 4048 тис. грн. (2018: 4 048 тис. грн.). Згідно з 
умовами кредитних договорів з  Філія - Сумське обласне управління АТ "Ощадбанк" по яким 
залучені  кредитні кошти, сума поворотних фінансових допомог не підлягає поверненню 
протягом строку дії кредитних договорів. Товариство вже тривалий час використовує поворотні 
фінансові допомоги для поповнення власних оборотних коштів. Керівництво Товариства 
вважає, що зазначені поворотні фінансові допомоги відіграють функцію додатково вкладених 
коштів (капіталу).  

На 2020 рік Товариством укладені зовнішньоекономічні контракти на постачання готової 
продукції. В результаті керівництво Товариства очікує, що чисті грошові потоки від 
операційної діяльності будуть на рівні, достатньому для погашення поточних витрат та 
позикових коштів Товариства.  
 

Екологічні аспекти 
Товариством розробляються та виконуються  заплановані заходи з охорони 

навколишнього природного середовища, проводився аналіз отриманих  результатів,  
складається звіт з виконання плану заходів з охорони навколишнього середовища. 
      На виконання заходів у 2019 році у сфері охорони атмосферного повітря, водних 
ресурсів, поводження з відходами було здійснено:  
 заходи на охорону атмосферного повітря, а саме: 
- на виконання інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 
стаціонарних джерел та розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для отримання 
дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; 
- отриманий дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами; 
- проведення визначень шкідливих речовин в атмосферному повітрі в місцях тимчасового 
зберігання відпрацьованих люмінесцентних ламп, свинцевих акумуляторів ; 
- розрахунок та сплата екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря ; 
- лабораторно-інструментально вимірювання величин викидів забруднюючих речовин від 
стаціонарних джерел та контроль дотримання ГДВ  очисних установок; 
- складання та подання статистичної звітності з охорони атмосферного повітря  (форма №2-ТП 
повітря). 
заходи на охорону водних ресурсів, а саме: 
- придбання приладів обліку води  
заходи на поводження з відходами, а саме: 
- передача промислових відходів спеціалізованим підприємствам (згідно з укладеними 
договорами); 
- передача побутових відходів спеціалізованим підприємствам (згідно з укладеними 
договорами) ; 
- розрахунок та сплата екологічного податку за тимчасове зберігання відходів; 
- складання та подання статистичної звітності про утворення та поводження з відходами (форма 
№1-відходи); 
- складання та погодження реєстрової карти об'єктів утворення відходів; 
- укладання договорів на передачу промислових та побутових відходів утворених 
спеціалізованим підприємствам; 
- ведення журналу 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари». 
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Соціальні аспекти та кадрова політика 
Майже десятиліття ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ» пишається своєю стабільною та добре 

скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. 
Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, 
забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом 
Товариства. 

Середня кількість працівників у 2019 склала 691 осіб. Ключовий управлінський персонал 
становив 2 особи. 

Головними цінностями взаємодії Товариство визначає такі: сумлінність та довіра, 
прозорість, професіоналізм та справедливість. 

У діяльності Товариства поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не 
допускаються будь які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як 
образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці 
методів, які принижують особисту гідність працівників.  

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, 
соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, 
політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, 
місця проживання та інших обставин. 

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація 
працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов’язані з роботою 
фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє 
розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу. 

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Товариство вважає 
також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх 
родин, перед мешканцями населених пунктів, де вона здійснює свою діяльність, та перед 
суспільством у цілому. 

Працівники отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою 
спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми 
постачальниками. Навчальні програми для операційного та виконавчого персоналу 
забезпечуються головним чином власним персоналом.  

 
Заходи з боротьби з корупцією та хабарництвом 
Політика Товариства полягає в тому, щоб не брати участь у хабарництві або корупції, а 

також дотримуватися чинних антикорупційних законів. 
Товариство дотримується наступних принципів: 

- працювати проти корупції, включаючи здирництво та хабарництво; 
- забороняється здійснювати, обіцяти та пропонувати будь-які платежі, подарунки або 
заохочення з метою впливу на когось; 
- усі такі витрати повинні бути відображені в обліку; 
- оцінювати ризик корупції та хабарництва в сферах діяльності для його мінімізації ; 
- кошти, отримані та сплачені Товариством, суворо обліковуються за допомогою банківських 
переказів виключно з метою мінімізації можливостей отримання чи вилучення готівки з метою 
хабарництва.  
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Ризики 
Ризики пов’язані з середовищем 
Свою діяльність Товариство здійснює в Україні. Політична і економічна ситуація в 

країні в 2019 році в значній мірі визначалася факторами, які виникли в 2014-2015 роках і 
характеризувалися нестабільністю. 

Уряд країни продовжує здійснювати реформи з метою забезпечити умови для 
відновлення економіки в Україні. 

Слабкість національної валюти, яка піддалася девальвації більш ніж в 3 рази по 
відношенню до долара США з початку 2014 року,  обмеження по міжнародних розрахунках, 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі,  високий рівень інфляції є ключовими ризиками для 
стабілізації операційного середовища в Україні в найближчому майбутньому.  

Керівництво не може передбачити всі зміни, які можуть мати вплив на економіку в 
цілому, та які наслідки вони можуть мати на фінансовий стан Товариства в майбутньому. 
Керівництво вважає, що їм здійснюються всі заходи, необхідні для підтримки стабільної 
діяльності та розвитку Товариства. 

Операційні ризики 
Збільшення витрат на вхідні ресурси 

Операційні витрати Товариства можуть збільшитися і негативно вплинути на фінансові 
показники. Ризик збільшення операційних витрат в основному пов'язаний з можливим 
зростанням цін на сировину, паливо, електроенергію. 

Для зменшення зазначених вище ризиків Товариство: 
- впровадили системи контролю споживання палива та електричної енергії; 
- застосовує безвідходне виробництво з метою ефективного використання сировини; 
- побудувала довгострокові та взаємовигідні відносини з постачальниками. 

Ризик дефіциту основного персоналу 
Відсутність ключового персоналу може загрожувати загальній ефективності роботи 

Товариства. 
Товариство здійснює ряд заходів для зменшення цього ризику. Товариство пропонує 

конкурентні умови праці потенційним працівникам. Для персоналу регулярно проводяться 
навчальні тренінги. 

Ризик інцидентів у сфері кібербезпеки 
Інформаційна система Товариства може бути пошкоджена вірусною атакою або 

зовнішнім втручанням. 
Операції Товариства значною мірою залежать від корпоративної ІТ-системи в усіх 

аспектах. Для запобігання та пом'якшення цього ризику було здійснено низку заходів. 
Інфраструктура інтрамережі була покращена з метою зменшення ризику несанкціонованого 
зовнішнього втручання. Реконструйовано процес резервного копіювання для забезпечення 
максимально можливої безпеки корпоративних бізнес-даних. Найбільш ризиковані пункти 
несанкціонованого зовнішнього втручання були ізольовані поза межами внутрішньої мережі. 

Податкові ризики 
Операції Товариства та її фінансовий стан надалі зазнаватимуть впливу регуляторних 

змін в Україні, в тому числі впровадження існуючих і майбутніх правових і податкових 
нормативних актів. 

Фінансові ризики 
Ризик ліквідності 

Існує ризик неможливості своєчасно виконати фінансові зобов'язання Товариства. 
Для мінімізації такого ризику Товариство підтримує ефективні бюджетні процеси та 

процеси управління грошовими коштами, користується поворотною позикою від засновника та 
банківським кредитом), щоб забезпечити наявність адекватних коштів для задоволення бізнес-
вимог.  
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Дослідження та інновації 

Протягом звітного періоду Товариство не займалось інноваційною діяльністю, не 
проводило розробок та досліджень, також не здійснювало витрат в цій галузі.  

Фінансові інвестиції 
В своїй структурі Товариство не має асоційованих, дочірніх підприємств та філій. 

Протягом звітного періоду Товариством не проводилось господарських операцій з придбання 
корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів.  

 

Перспективи розвитку 
Товариство й надалі планує займатися основною діяльністю та покращувати якість 

продукції. 
Товариство в подальшому планує збільшувати кількість торгових точок, в які 

постачається продукція та розширяти асортимент продукції у них, своєчасно вводити в торгові 
точки нові асортиментні позиції, які виробляються на підприємстві, збільшувати рівень 
виконування замовлень клієнтів та розширення клієнтської бази. 

В перспективі планується збільшення потужності підприємства та нарощування об’ємів 
виробництва, що як планується зменшить витрати на собівартість продукції.  

Керівництво Товариства планує на постійній основі проводити навчання працівників 
заводу, задля підвищення їх кваліфікації. Також планується застосовувати схему оплати праці, 
яка мотивує та утримує як ключовий та виробничий персонал Товариства. 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК) 

 

 

Адресат 

Засновникам,  

Керівництву ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ» 

 
Думка із застереженням 
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОХТИРСЬКА МОЛОЧНА ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «СЛАВІЯ» (надалі - 
«Товариство») відображеної в українських гривнях на 31 грудня 2019 року за фінансовий рік, що 
закінчився (надалі – «фінансова звітність»), що  складається з балансу (звіту про фінансовий стан)  на 31 
грудня 2019 р., та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових 
коштів (за прямим методом) та звіту про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною 
датою, і приміток до фінансової  звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у розділі «Основа для думки із застереженням» 
нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 

Основа для думки із застереженням  

В складі поточної дебіторської заборгованості Балансу (звіту про фінансовий стан) на кінець періоду 
обліковується сумнівна (безнадійна) заборгованість покупців за товари, роботи, послуги і в сумі  649 
тис. грн., на яку повинен бути нарахований резерв на покриття сумнівних боргів. Нарахування  резерву 
сумнівних  боргів  потрібно  відобразити у звіті про фінансові  результати  у складі інших операційних 
витрат. 
 
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з 
цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звітності» 
нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних 
бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними 
вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi 
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами 
аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням. 
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Пояснювальний параграф 

Не змінюючи нашу думку, звертаємо увагу на розкриття 1.2 в Примітках до цієї фінансової звітності. 
Діяльність  Товариства,  як  і  діяльність  інших  компаній  в  Україні,  зазнає  та  продовжуватиме  
зазнавати  у найближчому  майбутньому  впливу  політичної  та  економічної  невизначеності,  що  
спостерігається  в Україні. Ми не вносимо подальших застережень до нашої думки щодо цього аспекту. 

Події після дати балансу, які відбулись до моменту випуску цього звіту, не розкриті в примітках до 
фінансової звітності, а саме: з 12 березня 2020 р.  на усій території України введено карантин.  

Товариство проводить ряд заходів, які визначені законодавчими актами та внутрішніми документами, 
що спрямовані на запобігання та протидію поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), але їх 
достатність не можливо визначити. Не можливо, також, визначити вплив карантинних заходів як в 
Україні, так і за її межами, на економічне середовище Товариства. Діяльність  Товариства,  як  і  
діяльність  інших  компаній  в  Україні,  зазнає  та  продовжуватиме  зазнавати  у найближчому  
майбутньому  впливу карантинних заходів та  рецесії як економіки України,  так і світової економіки. 
Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність Товариства на даний момент з 
достатньою достовірністю неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які могли би 
бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені у фінансовій звітності, як тільки будуть 
ідентифіковані та зможуть будуть оцінені. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Наша думка щодо фiнансової 
звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем 
впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою 
вiдповiдальнiстю є  ознайомитися з iншою iнформацiєю, 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 iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить 
суттєве викривлення.  

Коли ми ознайомимося з Іншою інформацією Товариства, якщо ми дiйдемо висновку, що в ньому iснує 
суттєве викривлення, нам потрiбно повiдомити iнформацiю про це питання тим, кого надiлено 
найвищими повноваженнями. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність  

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання і достовірне подання  фiнансової звiтностi 
вiдповiдно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НПСБО)  та за таку систему внутрiшнього 
контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi 
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, 
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть 
дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або 
планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.  

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 
фiнансового звiтування Товариства. 
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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, якщо таке 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, які 
поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

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

• oтримуємо достатні відповідні аудиторські докази стосовно фінансової інформації Товариства  або 
видів її діяльності для висловлення думки щодо фінансової звітності. Ми відповідальні за 
керівництво, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо повну відповідальність за наш 
аудиторський висновок. 
 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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. 
 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi 
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БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) 
НА 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

Форма №1 

  Дата (рік, місяць,число)  
2020 | 01 |01 

Підприємство: ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ»   за ЄДРПОУ 37761522 
Територія:  Україна, Сумська область   за КОАТУУ 5910200000 
Організаційно-правова форма господарювання: ТОВ за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності: Перероблення молока, виробництво масла та сиру за КВЕД 10.51 
Cередня кількість працівників: 691     
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака    
Адреса: провулок Миколи Хвильового, буд. 1/а, м. Охтирка, 
Охтирський р-н, Сумська обл., 42700 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

   

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
 
                Код за ДКУД 1801001 

Актив Код рядка На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 70 34 

первісна вартість 1001 123 123 
накопичена амортизація 1002 53 89 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 79 79 
Основні засоби 1010 42464 20124 

первісна вартість 1011 64147 35134 
Знос 1012 21683 15010 

Інвестиційна нерухомість 1015 - - 
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - 
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - - 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - 
Довгострокові фінансові інвестиції:    

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 

 
1030  - - 

інші фінансові інвестиції 1035 - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - - 
Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Інші необоротні активи 1090 - - 
Усього за розділом I 1095 42613 20237 
II. Оборотні активи    
Запаси 1100 102110 76597 
Виробничі запаси 1101 13212 20782 
Незавершене виробництво 1102 10735 917 
Готова продукція 1103 78163 54898 
Товари 1104 - - 
Поточні біологічні активи 1110 - - 
Векселі одержані 1120 - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 21004 12937 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

за виданими авансами 1130 11285 7076 
з бюджетом 1135 21310 3704 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1109 1912 
Поточні фінансові інвестиції 1160 - - 
Гроші та їх еквіваленти 1165 1298 2351 
Готівка 1166 12 122 
Рахунки в банках 1167 1286 2229 
Витрати майбутніх періодів 1170 - 1760 
Інші оборотні активи 1190 1001 1403 
Усього за розділом II 1195 159117 107740 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 - - 

Баланс 1300 201730 127977 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
(Звіт про сукупний дохід) 

ЗА 2019 РІК 
 

Форма №2 
 Дата (рік,  місяць, число) 2020 | 01 |01 

Підприємство ТОВ «ОМПК «СЛАВІЯ»  за ЄДРПОУ 37761522 
Територія: Україна, Сумська область   за КОАТУУ 5910200000 
Організаційно-правова форма господарювання: ТОВ  за КОПФГ 240 
Вид економічної діяльності: Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру  за КВЕД 10.51 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
    

  Код за ДКУД 1801003 
І . ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000 473095 882704 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050  (456522)  (856666) 
Валовий:    

прибуток 2090 16573 26038 
збиток 2095 - - 

Інші операційні доходи 2120 33993 8887 
Адміністративні витрати 2130  (6339 )  (10381 ) 

Витрати на збут 2150 (7150 ) (8596 ) 

Інші операційні витрати 2180 (30537 ) (8928 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:    
прибуток 2190 6540 7020 
збиток 2195 - - 

Дохід від участі в капіталі 2200 - - 
Інші фінансові доходи 2220 2694 9 
Інші доходи 2240 - - 
Фінансові витрати 2250 (7869) (4798) 
Втрати від участі в капіталі 2255 - - 
Інші витрати 2270 - - 
Фінансовий результат до оподаткування:    

прибуток 2290 1365 2231 
збиток 2295 - - 

Дохід/витрати з податку на прибуток 2300 (246) (302) 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 - - 
Чистий фінансовий результат:    

прибуток 2350 1119 1929 
збиток 2355 - - 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) 
ЗА 2019 РІК 

 
Форма №3 

 
 Дата (рік,  місяць, 
число) 

2020 | 01 |01 

Підприємство: ТОВ«ОМПК «СЛАВІЯ»  за ЄДРПОУ 37761522 
Територія: Україна, Сумська  за КОАТУУ 5910200000 
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

 за КОПФГ 240 

Вид економічної діяльності: Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру 

 за КВЕД 10.51 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    
Одиниця виміру: тис. грн., без десяткового знака    

  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 265643 266688 

Повернення податків і зборів 3005 36560 47032 
у тому числі податку на додану вартість 3006 36560 47032 
Цільового фінансування 3010 - - 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 303440 714252 
Надходження від повернення авансів 3020 16137 4176 
Надходження від відсотків за залишками коштів 
на поточних рахунках 3025 - - 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, 
пені) 3035 - - 
Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Інші надходження 3095 2926 881 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 

406532 660245 

Праці 3105 31296 33974 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 8598 9274 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 9012 9646 
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
прибуток 3116 1376 986 

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на 
додану вартість 3117 

- - 

Витрачання на оплату зобов’язань з інших 
податків і зборів 3118 7636 8656 
Витрачання на оплату авансів 3135 76611 145315 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 50179 10121 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - 340 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 3150 - - 
Витрачання фінансових установ на надання позик  - - 
Інші витрачання 3190 45029 171545 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2551 -7091 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

 
- - 

Надходження від реалізації: 
 

- - 
фінансових інвестицій 3200 - - 
необоротних активів 3205 - - 
Надходження від отриманих: 

 
  

відсотків 3215 1 9 
дивідендів 3220 - - 
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III. Капітальні інвестиції  
Найменування 

показника  
Код 

рядка 
За рік  На кінець року 

1  2  3  4  
Капітальне будівництво 280  - - 
Придбання 
(виготовлення) 
основних засобів  

290  7117 79 

Придбання 
(виготовлення) інших 
необоротних 
матеріальних активів  

300  - - 

Придбання (створення) 
нематеріальних активів 

310  - - 

Придбання 
(вирощування) 
довгострокових 
біологічних активів 

320  - - 

Інші  330  - - 
Разом  340  7117 79 

 
     З рядка 340 графа 3  
     капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) ________  
     фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _______ 

IV. Фінансові інвестиції  
Найменування 

показника  
Код 

рядка 
За рік  На кінець року  

довгострокові поточні  
1  2  3  4  5  

А. Фінансові інвестиції за 
методом участі в капіталі 
в: 
асоційовані підприємства 

  
  

350  

- - - 

дочірні підприємства  360  - - - 
спільну діяльність  370  - - - 
Б. Інші фінансові 
інвестиції в:частки  у 
статутному капіталі 
інших підприємств  

  
380  

- - - 

акції  390  - - - 
облігації  400  - - - 
інші  410  - - - 
Разом (розд. А + розд. Б)  420  - - - 

 

V. Доходи і витрати  
Найменування показника  Код 

рядка  
Доходи  Витрати 

1  2  3  4  
А. Інші операційні доходи і  
витрати   
Операційна оренда активів  

  
  

440  

 
 
- 

 
 
- 

Операційна курсова різниця  450  780 1705 
Реалізація інших оборотних 
активів  

460  32746 26392 

Штрафи, пені, неустойки  470  - 1069 
Утримання об'єктів житлово-
комунального і соціально-
культурного призначення  

480  - - 

Інші операційні доходи і витрати  490  467 1371 
у тому числі:  
відрахування до резерву 
сумнівних боргів  

  
491  

 
Х 

- 

непродуктивні витрати і втрати  492  Х - 
Б. Доходи і втрати від участі в  
капіталі за інвестиціями в:  
асоційовані підприємства  

  
  

500  

- - 

дочірні підприємства  510  - - 
спільну діяльність  520  - - 
В. Інші фінансові доходи і 
витрати  
Дивіденди  

  
530  

-  
Х 

Проценти  540  Х 7869 
Фінансова оренда активів  550  - - 
Інші фінансові доходи і витрати  560  2694 - 
Г. Інші доходи і витрати  
Реалізація фінансових інвестицій  

  
570  

- - 

Доходи від об'єднання 
підприємств 

580  - - 

Результат оцінки корисності 590  - - 
Неопераційна курсова різниця  600  - - 
Безоплатно одержані активи  610  - Х 
Списання необоротних активів  620  Х - 
Інші доходи і витрати  630  - - 

 

З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)  Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією  (631) _____________  
З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)  Частка доходу від реалізації за бартерними 

контрактами з пов'язаними сторонами  
(632) ___________ %  

   Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:  З рядків 540-
560 графа 4 

фінансові витрати, уключені до 
собівартості активів 

(633) ____________ 

   за собівартістю  VI. Грошові кошти  
Найменування показника  Код 

рядка  
На 

кінець 
року  

1  2  3  

Готівка  640  122 

Поточний рахунок у банку  650  2229 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові 
книжки)  

660  - 

Грошові кошти в дорозі  670  - 

Еквіваленти грошових коштів  680  - 

Разом  690  2351 
 

 за справедливою вартістю  (421) --_________  
 за амортизованою собівартістю  (422) --_________  
 Поточні фінансові інвестиції 

відображені:  
(423) --_________  

 за собівартістю  
  (424) -- ________  
   

   З рядка 1090 
графа 4 Бал  

Грошові кошти, використання яких 
обмежено   

(691) -_________  
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VII. Забезпечення і резерви 
Види забезпечень і резервів  Код 

рядка  
Залишок на 

початок 
року  

Збільшення за звітний рік  Використано 
у звітному 

році  

Сторновано 
невикористану 
суму у звітному 

році  

Сума 
очікуваного 

відшкодування 
витрат іншою 
стороною, що 

врахована при 
оцінці 

забезпечення  

Залишок на 
кінець року  нараховано 

(створено)  
додаткові 

відрахування  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  
Забезпечення на виплату відпусток 
працівникам  

710  1765 3557 - 3053 - - 2269 

Забезпечення наступних витрат на 
додаткове пенсійне забезпечення   

720  - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання гарантійних 
зобов'язань  

730  - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
реструктуризацію  

740  - - - - - - - 

Забезпечення наступних витрат на 
виконання зобов'язань щодо 
обтяжливих контрактів  

750  - - - - - - - 

Резерв сумнівних боргів  775  - - - - - - - 
Разом  780  1765 3557 - 3053 - - 2269 

 

VIII. Запаси  
Найменування 

показника  
Код 

рядка  
Балансова 
вартість на 
кінець року  

Переоцінка за рік  
збільшення 

чистої 
вартості 

реалізації*  

уцінка  

1  2  3  4  5  
Сировина і матеріали  800  6803 - - 
Купівельні 
напівфабрикати та 
комплектуючі вироби  

810  1438 - - 

Паливо  820  2740 - - 
Тара і тарні матеріали  830  8335 - - 
Будівельні матеріали  840  44 - - 
Запасні частини  850  1381 - - 
Матеріали 
сільськогосподарського 
призначення  

860  - - - 

Поточні біологічні 
активи 

870 - - - 

Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети  

880 41 - - 

Незавершене 
виробництво  

890  917 - - 

Готова продукція  900  54898 - - 
Товари  910  - - - 
Разом  920  76597 - - 

 

IX. Дебіторська заборгованість 
Найменування 

показника  
Код 

рядка 
Всього на 

кінець 
року  

у т. ч. за строками 
непогашення  

до 12 
місяців  

від 12 
до 18 

місяців 

від 18 
до 36 

місяців 
1  2  3  4  5  6  

Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги   

940 12937 10271 406 2260 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість  

950 1912 1912 - - 

 

Списано у звітному році безнадійної дебіторської 
заборгованості   

(951)  
52,0 
  

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з 
пов'язаними сторонами  

(952) 
_________  

X. Нестачі і втрати від псування цінностей  
Найменування показника  Код рядка  Сума  

1  2  3  

Виявлено (списано) за рік нестач і 
втрат  

960  270 

Визнано заборгованістю винних осіб 
у звітному році  

970  - 

Сума нестач і втрат, остаточне 
рішення щодо винуватців за якими 
на кінець року не прийнято 
(позабалансовий рахунок 072)  

980  - 

 

 З рядка 920  Балансова вартість запасів:    
 гр. 3              відображених за чистою вартістю  (921) -_______  

                       переданих у переробку  (922) -_______  
                       оформлених в заставу  (923) -_______  
                           Активи на відповідальному зберіганні 
                           (позабалансовий рах 02)  

(925) -_______  

 графа 4         З рядка 1200  Балансу запаси, для продажу (926) -_______ 
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  ЗА 2019 РІК 
(продовження) 

Розкриття інформації   
 

Розкриття інформації ЗА 2019 РІК відповідно до НП(С)БО 
 

1.1. Інформація передбачена НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 
Зміст інформації Розкриття 

Назву, організаційно-
правову форму та 
місцезнаходження 
підприємства (країну, де 
зареєстроване 
підприємство, адресу його 
офісу) 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Охтирська молочна промислова компанія "Славія», У Україна, 
42700, Україна, 42700, Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК 
МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1 обл., місто Охтирка, 
ПРОВУЛОК МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1 Україна, 42700, 
Сумська обл., місто Охтирка, ПРОВУЛОК МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1 А 

Короткий опис основної 
діяльності підприємства 

Основною метою Товариства є здійснення виробничо-господарської 
діяльності та отримання прибутку. Предметом діяльності 
Товариства є : 
- 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру; 
- 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво; 
- 16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 
столярних виробів; 
- 16.24 Виробництво дерев’яної тари; 
- 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та 
картонної тари; 
- 23.61 Виробництво виробів із бетону для будівництва; 
- 23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання; 
- 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних 
засобів; 
- 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими 
оліями та жирами; 
- 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічним обладнанням; 
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля; 
- 47.11 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно 
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; 
- 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. 
- 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих 
магазинах; 
- 49.41 Вантажний автомобільний транспорт; 
- 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування; 
- 56.30. Обслуговування напоями 
 
Дочірніх підприємств Товариство не має. 
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Середню кількість 
працівників підприємства 
протягом звітного періоду 

  691 особи 

Дата затвердження 
звітності та орган 
управління підприємством, 
що її затвердив 

29 грудня 2020 Директором Товариства 

Принципи оцінки статей 
звітності 

Фінансова звітність Товариства складена відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
(«НП(С)БО») у редакції, затвердженій Міністерством фінансів 
України 
Ця фінансова звітність була складена за принципом оцінки за 
історичною вартістю. Фінансова звітність представлена в 
українських гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч («тис. 
грн.»), якщо не зазначено інше. 

Методи обліку щодо 
окремих статей звітності 

Складання фінансової звітності Товариства згідно з НП(С)БО 
вимагає від керівництва суджень, оцінок та припущень, які 
впливають на подані у фінансовій звітності суми доходів, витрат, 
активів та зобов’язань, а також розкриття інформації про умовні 
зобов’язання на звітну дату.  
Нижче подані основні припущення, що стосуються можливих 
майбутніх подій та інших основних джерел невизначеності оцінок на 
звітну дату, які несуть у собі значний ризик виникнення 
необхідності внесення суттєвих коригувань до балансової вартості 
активів протягом наступного фінансового року: 
Резерв сумнівних боргів  
Товариство регулярно проводить аналіз дебіторської заборгованості 
на предмет зменшення корисності.  Виходячи з наявного досвіду, 
Товариство використовує своє судження при оцінці збитків від 
зменшення корисності в ситуаціях, коли боржник зазнає фінансових 
труднощів, і відсутній достатній обсяг фактичних даних про 
аналогічних дебіторів. Керівництво використовує оцінки, засновані 
на історичних даних про структуру збитків, стосовно активів з 
аналогічними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних 
ознак зменшення корисності за категоріями дебіторської 
заборгованості. Виходячи з наявного досвіду, Товариство 
використовує своє судження при коригуванні даних спостережень 
стосовно категорії дебіторської заборгованості для відображення 
поточних обставин. 
Податкове та інше законодавство 
Українське податкове законодавство та інша регуляторна база, 
зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують 
змінюватись. Законодавчі та нормативні акти не завжди чітко 
сформульовані, та можуть тлумачитись місцевими, обласними і 
центральними органами державної влади та іншими урядовими 
органами по-різному. Випадки непослідовного тлумачення не є 
незвичайними. Керівництво вважає, що тлумачення ним положень 
законодавства, що регулюють діяльність Товариства, є правильним, і 
що вони дотрималась усіх нормативних положень, а всі передбачені 
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законодавством податки та збори були сплачені або нараховані. 
Знецiнення нефiнансових активiв  
Знецiнення має мiсце, якщо балансова вартiсть що генерує грошовi 
потоки, перевищує його вiдновлювальну вартiсть, яка є найбiльшою 
з наступних величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат 
на продаж i цiннiсть вiд використання. Розрахунок справедливої 
вартостi за вирахуванням витрат на продаж базується на наявнiй 
iнформацiї по комерцiйним операцiям продажу аналогiчних активiв, 
якi мають обов’язкову силу, або на ринкових цiнах за вирахуванням 
додаткових витрат, понесених у зв'язку з вибуттям активу.  

Облікова політика 
підприємства 

Суттєві принципи облікової політики та оцінка статей звітності 
товариства:  
Основні засоби. 
 До основних засобів належать матеріальні активи, очікуваний строк 
корисного використання (експлуатації) яких більше одного року 
(або операційного циклу, якщо він більше одного року) і первісна 
вартість яких більша 6000 грн. за одиницю (без урахування ПДВ).  
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є 
окремий об’єкт. 
Нарахування амортизації на основні засоби в бухгалтерському обліку 
здійснюється за прямолінійним методом. 
Переоцінка основних засобів здійснюється, якщо їх залишкова вар-
тість значно (більше ніжна 10 %) відрізняється від справедливої 
вартості на дату балансу. 
Матеріальні активи зі строком корисного використання 
(експлуатації) понад один рік вартістю до 6000 грн. за одиницю 
вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами 
(МНМА). 
Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання 
об'єкта в розмірі 100 % його вартості. 
Запаси. 
Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що 
підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з 
їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 
Матеріальні активи, які використовуються не більше одного 
року,уважаються малоцінними швидкозношуваними предметами 
(МШП). 
 Визнання та первісна оцінка запасів (матеріалів, сировини, 
пального, комплектуючих виробів, товарів) визначаються залежно 
від шляхів їх надходження ( придбані за плату, виготовлені 
власними силами, внесені до статутного капіталу, отримані 
безплатно, тощо). 
Визначення та  оцінка запасів, які є сільгосппродукцією або 
біологічними активами, здійснюються за справедливою вартістю. 
Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів є найменування 
запасів. 
Оцінка незавершеного виробництва здійснюється за фактичними 
витратами. 
Оцінка запасів при відпусканні їх у виробництво або іншому вибутті 
здійснюється за середньозваженими цінами. 
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Доходи і витрати. 
Дохід від реалізації продукції (товарів) визнається Товариством, 
якщо покупцю передані всі ризики та вигоди, пов’язані с правом 
власності, також підприємство не здійснює управління та контролю 
за реалізованою продукцією, також сума доходу може бути 
достовірно визначена, є впевненість в отриманні економічних вигід. 
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг з метою ви-
значення доходів здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. 
В бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному 
періоді після оформлення акта про виконання робіт (надання 
послуг). 
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно із 
зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. 
ПЕРЕЛІК I СКЛАД ЗМІННИХ ТА ПОСТІЙНИХ 
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ 
1.Витрати на управління виробництвом: 
а)оплата праці апарату управління цехами, дільницями,включаючи 
премії,матеріальну допомогу; 
б)відрахування на соціальні заходи апарату управління 
цехами,дільницями; 
в)витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, 
дільниць; 
г)інші витрати: 
- вартість поштово-телеграфних послуг; 
- вартість послуг зв’язку; 
- вартість канцелярського приладдя; 
- вартість послуг з участі в семінарах; 
- витрати на придбання періодичних видань і спеціальної літератури 
виробничої тематики тощо. 
  2.Амортизація основних засобів усього виробничого та 
загальновиробничого (цехового,дільничного,лінійного) 
призначення,крім вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 
2т. 
3.Амортизація нематеріальних активів усього виробничого та 
загальновиробничого (цехового,дільничного,лінійного) 
призначення. 
4.Витрати на утримання та експлуатацію необоротних активів 
виробничого та загально виробничого призначення: 
а) вартість мастильних,обтиральних матеріалів та інших допоміжних 
матеріалів,необхідних для догляду за обладнанням і підтриманням 
його у працездатному стані; 
б)оплата праці допоміжних робітників, які обслуговують 
обладнання,-
наладників,мастильників,електромонтерів,слюсарів,ремонтних та 
інших допоміжних робітників; 
в)відрахування на соціальні заходи перелічених вище робітників; 
г)вартість спожитого палива,електроенергії,води пари та інших 
видів енергії на приведення в рух верстатів, насосів,пресів та інших 
виробничих механізмів загальновиробничого призначення; 
д)вартість послуг допоміжних виробництв і послуг сторонніх 
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організацій,пов’язаних з утриманням та експлуатацією обладнання; 
є)вартість витраченого інструменту і пристосувань; 
ж)витрати на операційну оренду основних засобів тощо. 
5.Витрати,пов’язані з утриманням пожежної та сторожової охорони: 
а)оплата праці та відрахувань на соціальні заходи 
робітників,зайнятих охороною виробничих приміщень; 
б)послуги сторонніх організацій з охорони. 
 6.Витрати на ремонт основних засобів виробничого та 
загальновиробничого призначення: 
а) витрат на ремонт будівель і споруд : 

 вартість витрачених будівельних матеріалів і запасних 
частин; 

 оплата праці та відрахування на соціальні заходи робітників, 
які виконують ремонтні роботи; 

 вартість послуг ремонтних цехів; 
б) витрат на ремонт виробничого обладнання, інструментів і 
транспортних засобів: 

 вартість запасних частин та інших матеріалів,витрачених при 
ремонті 

виробничого обладнання,транспортних засобів та інструментів: 
 оплата праці та відрахування на соціальні заходи і методичне 

страхування робітників, які виконують ремонтні роботи 
(слюсарів, верстатників та інших); 

 вартість послуг ремонтних цехів та інших допоміжних 
виробництв з ремонту обладнання, транспортних засобів, 
інструментів. 

7. Витрати на охорону праці й техніку безпеки:  
а) поточні витрати на улаштування та утримання огорож машин та їх 
рухомих частин, люків, отворів, вентиляційних пристроїв; 
б) витрати на установлення сигналізації, необхідної з метою безпеки 
для швидкого зупинення механізмів; 
в) витрати на улаштування та утримання дезінфекційних камер, 
умивальників, душів, лазень та пралень на виробництві (на 
підприємствах, де надання цих послуг працюючим пов’язане з 
особливостями виробництва і передбачено колективним договором), 
а також на утримання роздягалень, шаф для спецодягу, сушарок та 
іншого подібного обладнання;  
г) вартість матеріалів, використаних на улаштування та утримання 
засобів охорони праці; 
д) вартість спецодягу, спецвзуття, обмундирування, окулярів та 
інших захисних пристосувань, що видаються найманим 
працівникам, необхідних їм для виконання професійних обов’язків, 
та інших засобів індивідуального захисту, мила та інших миючих 
засобів, знешкоджуючих засобів, молока та лікувально-
профілактичного харчування згідно з переліком і нормами, 
установленими чинними нормативно-правовими актами, або на 
відшкодування витрат працівникам за придбання ними спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту у випадках 
невидачі їх адміністрацією; 
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є) вартість послуг сторонніх організацій, пов’язаних із проведенням 
попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом 
трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на 
важких роботах, роботах зі шкідливими або небезпечними умовами 
праці, або де необхідно провадити професійний добір (обов’язковий 
первинний та періодичний профілактичний наркологічний огляди), а 
також щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року; 
ж) інші витрати на цілі, пов’язані з охороною праці (витрати на 
улаштування освітлення, що відповідає санітарним нормам і 
правилам (у тому числі місцевого освітлення робочих місць). 
8. Витрати на охорону навколишнього природного середовища:  
а) витрати на утримання та експлуатацію очисних споруд; 
б) витрати на зберігання, переробку та охорону екологічно 
небезпечних відходів; 
в) витрати на очищення стічних вод. 
 ПЕРЕЛІК І СКЛАД ЗМІННИХ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ 
ВИТРАТ 
1. Амортизація вантажних автомобілів вантажопідйомністю понад 2 
т виробничого та загальновиробничого (цехового, дільничного, 
лінійного) призначення, що нараховується за прямолінійним 
методом. 
2. Витрати на обслуговування виробничого процесу:  
   - оплата праці та відрахування на соціальні заходи 
загальновиробничого персоналу, зайнятого обслуговуванням 
виробничого процесу; 
-витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими 
процесами та якістю продукції, робіт, послуг. 
Прийняти як базу розподілу змінних і постійних розподілених 
загальновиробничих витрат основну заробітну плату( без доплат і 
надбавок) виробничих  робітників. 
 
У товаристві застосовуються форми і системи оплати праці відповід-
но до умов, передбачених колективним договором та чинним 
законодавством. 
Товариство створює забезпечення виплат працівникам на щорічні 
відпустки. 
Резерв сумнівних боргів.  
Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості на предмет 
зменшення корисності. Товариство використовує наявні умови, що 
склались у суб’єкта господарської діяльності (банкрутство, 
ліквідація, неплатоспроможність) для коригування сум дебіторської 
заборгованості та відображення її  в звітності товариства. Величина 
резерву сумнівних боргів  визначається  із застосуванням 
абсолютної суми  сумнівної заборгованості. 
Забезпечення . 
Забезпечення створюються для відшкодування наступних 
(майбутніх) операційних витрат на  виплату відпусток працівникам. 
Суми створених забезпечень визнаються витратами поточного 
періоду. Сума забезпечення на виплату відпусток визначається 
щомісяця як добуток фактично нарахованої заробітної плати 
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працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової 
суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати 
праці з урахуванням відповідної суми відрахувань на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Розподіл часток 
зареєстрованого капіталу 
між власниками 
Права, привілеї або 
обмеження щодо цих 
часток 
Зміни у складі часток 
власників у 
зареєстрованому капіталі 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"Охтирська молочна промислова компанія "Славія» 
Розмір внеску до статутного фонду (грн.):   30 000 000,00 гривень             
(100%)- Засновник  Халабуда Олена Сергіївна 
 
Змін в складі засновників протягом року не відбувалося. 

Склад грошових коштів 
Товариства  
 

Грошові кошти на кінець звітного року  -   2351,0  тис. грн. 
складаються з власних коштів товариства, які надійшли від 
реалізації продукції, інших надходжень,  в т.ч.  
- рахунки  в банках – 2229,0  тис. грн. 
- готівка в касі – 122,0  тис. грн.. 

Склад статей звіту про рух 
грошових коштів "Інші 
надходження", "Інші 
платежі" 

Інші надходження ряд. 3095 –2926,0 тис.грн., в т.ч.: 
- відшкодування лікарняних – 479,0 тис.грн.; 
- отримані кошти по відшкодуванню судових витрат – 1050 

тис.грн. 
- повернення підзвітних коштів  -  1397 тис.грн. 

Інші витрачання ряд. 3190 – 45029,00 тис.грн., в т.ч.: 
- витрати на кошти під звіт –39307,1  тис.грн.; 
- членські внески – 19,3 тис.грн.; 
- орендна плата за техніку, обладнання – 4946,8 тис.грн,  
- страхування, плата за реєстрацію договорів оренди, РКО, 

тощо – 755,8 тис.грн 
 
 

1.2. Інформація передбачена П(С)БО 6 
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» 

Зміст інформації Розкриття 
Інформація щодо 
виправлення помилок, які 
мали місце в попередніх 
періодах 

Станом на 01.01.2019 року був зменшений нерозподілений прибуток 
на суму нарахованого податкового  зобов’язання за минулі періоди в 
розмірі 628 тис. грн. за результатами планової перевірки на підставі  
акту державної податкової інспекції та податкового повідомлення 
рішення. 

Зміст і сума змін в 
облікових оцінках, які 
мають суттєвий вплив на 
поточний період або, як 
очікується, суттєво будуть 
впливати на майбутні 
періоди 

Змін в облікових оцінках Товариства протягом звітного року не 
відбувалось 

Зміни в обліковій політиці  
 

Протягом звітного року облікову політику не змінювали 

Розкриття події, що   Події, між датою складання річної фінансової звітності 
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Зміст інформації Розкриття 
відбулася після дати 
балансу та оцінка її впливу 
на фінансовий результат 
або обґрунтування щодо 
неможливості зробити таку 
оцінку 

(31.12.2019р) та датою її затвердження 30.12.2020р., які впливають 
на показники річної фінансової звітності та потребують внесення 
коректив, в Товаристві не відбувались. 
Товариство проводить ряд заходів, які визначені законодавчими 
актами та внутрішніми документами, що спрямовані на запобігання 
та протидію поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). 
Діяльність  Товариства,  зазнає  та  продовжуватиме  зазнавати  у 
найближчому  майбутньому  впливу карантинних заходів. 
Передбачити масштаби впливу ризиків на майбутню діяльність 
Товариства на даний момент з достатньою достовірністю 
неможливо. Тому фінансова звітність не містить коригувань, які 
могли би бути результатами таких ризиків. Вони будуть відображені 
у фінансовій звітності, як тільки будуть ідентифіковані та зможуть 
будуть оцінені. 

 
1.3 Інформація передбачена П(С)БО 7 «Основні засоби» 

Зміст інформації Розкриття 
Методи амортизації, що 
застосовуються 
підприємством, та 
діапазон строків 
корисного використання 
(експлуатації) для кожної 
з груп основних засобів 

Амортизація нараховується за прямолінійним методом на підставі 
визначених строків корисного використання по кожному окремому 
об’єкту . Середні строки використання: 
Будівлі та споруди 5 – 80 років 
Виробниче обладнання  1– 20 років 
Транспортні засоби  1 – 10 років 
Інші основні засоби 1 – 5 років 

 

Сума укладених угод на 
придбання у майбутньому 
основних засобів. 

Угоди на придбання у майбутньому році (в 2020 році) основних 
засобів в 2019 р. не укладалися. 

Інформація про зміну 
розміру додаткового 
капіталу в результаті 
переоцінки основних 
засобів та обмеження 
щодо його розподілу між 
власниками (учасниками) 

Переоцінки основних засобів в 2019 році Товариством не 
проводилося.   

 
1.4. Інформація передбачена П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» 

Зміст інформації Розкриття 
Методи амортизації та 
діапазон строків 
корисного використання 
нематеріальних активів  

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку 
корисного використання із застосуванням прямолінійного 
методу. 
Середні строки використання   1 – 50 років 

Сума угод на придбання у 
майбутньому 
нематеріальних активів 

Угоди на придбання у майбутньому році (в 2020 році) основних 
засобів в 2019 р. не укладалися. 

Загальна сума витрат на 
дослідження та розробки, 
включена до складу 
витрат звітного періоду 

В 2019 році витрати на  дослідження та розробки  не 
здійснювали.                                    
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Зміст інформації Розкриття 
Склад нематеріальних 
активів, інформація про 
які є суттєвою, їх 
балансова вартість та 
строк корисного 
використання, що 
залишився 
 

Програма  «1С Підприємство »:  
Первісна вартість 71 750 грн.,   строк корисного використання, 
що залишився станом  на 31.12.2019р. складає 20 місяців.          
 
 
                                                                                                                      

 
1.5. Інформація передбачена П(С)БО 9 «Запаси» 

Зміст інформації Розкриття 
Методи оцінки запасів Обліковою одиницею бухгалтерського обліку запасів є 

найменування запасів. Товариством застосовується постійна 
система обліку та оцінки запасів. 
Оцінка запасів при відпусканні їх у виробництво або іншому 
вибутті здійснюється за середньозваженими цінами. 

 
1.6 Інформація передбачена П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» 

Зміст інформації Розкриття 
Склад і суми статті 
балансу "Інша дебіторська 
заборгованість". 

Рядок балансу  1155 на 31.12.2019 р. –1912,00 тис. грн.: 
відображені невідшкодовані підзвітні витрати, які були 
погашені в 1 кварталі 2020 року  
               

Метод визначення 
величини резерву 
сумнівних боргів. 

Величина резерву сумнівних боргів  визначається  із 
застосуванням абсолютної суми  сумнівної заборгованості.  
 

Залишок резерву 
сумнівних боргів за 
кожною статтею поточної 
дебіторської 
заборгованості, його 
утворення та 
використання у звітному 
році. 

Резерв сумнівних боргів Товариство в 2019 не  створювало. 

Витрати майбутніх 
періодів 

Рядок балансу  1170 на 31.12.2019 р. –    1760,00 тис. грн.:    

Інші оборотні активи Рядок балансу  1190 на 31.12.2019 р. –   472  тис. грн. 
сума податкових зобов’язань з податку на додану вартість за 
отримані аванси за товари, роботи, послуги. 

 
1.7. Інформація передбачена П(С)БО 11 «Зобов’язання» 

Зміст інформації Розкриття 
Перелік і суми зобов'язань, 
що включені до статей 
балансу "Інші 
довгострокові 
зобов'язання", "Інші 
поточні зобов'язання". 

Рядок балансу  1515 станом на 31.12.2019р.  –1355  тис. грн., в 
т.ч 
- отримана поворотна фінансова позика від юридичної особи 
(ТОВ «Природа Сервіс») -  307 тис. грн.; 
- отримана поворотна фінансова позика від юридичної особи 
(ФГ «Лутищанська слобода») –703  тис. грн.; 
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Зміст інформації Розкриття 
- отримана поворотна фінансова позика від фізичної особи 
(Пелих Вячеслав Васильович) – 345 тис. грн  
Рядок балансу  1690 на 31.12.2019р.  – 1884 тис. грн., в т.ч. 
- сума податкового кредиту з податку на додану вартість за 
передплачені, але неотримані товари та послуги – 1232  тис.грн.  
-інші – 652  тис.грн. 

Інформація щодо 
забезпечень , 
непередбачуваних 
зобов’язань 
 

Рядок балансу  1660  «Поточні забезпечення»  складається з 
нарахованих забезпечень на відпустки персоналу , в т.ч. станом 
на : 
-  01.01.2019 року  - 1765 тис. грн 
- 31.12.2019р.  –2269  тис. грн.  
Протягом року нараховано забезпечень на 3 557 тис. грн, 
використано – 3053 тис. грн.  
Довгострокові забезпечення відсутні. 
Непередбачувані зобов’язання в Товаристві відсутні. 

 
1.8. Інформація передбачена П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»  

Зміст інформації Розкриття 
фінансові інвестиції в 
асоційовані підприємства 

 відсутні 

фінансові інвестиції в 
дочірні підприємства  

 відсутні 

фінансові інвестиції у 
спільну діяльність із 
створенням юридичної 
особи (спільного 
підприємства) 

 відсутні 

 
1.9. Інформація передбачена П(С)БО 13 «Фінансові інструменти» 

Зміст інформації Розкриття 
Для кожного класу 
фінансових активів, 
фінансових зобов'язань та 
інструментів власного 
капіталу підприємство 
наводить інформацію про:  
- види та суму фінансових 

інструментів, строки та 
умови, які можуть 
впливати на їх суму, 
розподіл у часі та 
визначеність майбутніх 
грошових потоків;  

-  облікову політику, 
зокрема методи визнання 
та оцінки. 

Станом на 31.12.2019року в Товаристві обліковувались наступні 
фінансові активи : 
Грошові кошти в сумі  2351,0  тис. грн., в т.ч. 
На поточному рахунку в банківській установі – 2229,00 тис. грн. 
В касі підприємства –122,0 тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) в сумі 
12937,00  тис. грн. зі строком погашення протягом 12 місяців з 
дати балансу -10271 тис.грн, протягом 18 місяців 406 тис.грн. 
протягом від 18-36 місяців  2260 тис.грн . 
Дебіторська заборгованість за авансами виданими в сумі 
6071,00 тис. грн. зі строком погашення протягом 12 місяців з 
дати балансу. 
Інша дебіторська заборгованість в сумі  1912,0 тис. грн. зі 
строком погашення протягом 12 місяців з дати балансу. 
Методи визнання дебіторської заборгованості – чиста вартість 
реалізації (за вирахуванням резерву сумнівних боргів). 
 
Станом на 31.12.2019року в Товаристві обліковуються 
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Зміст інформації Розкриття 
довгострокові та поточні фінансові зобов’язання  : 
Інші довгострокові зобов’язання в сумі  тис. грн., в т.ч.; 
-заборгованість за                 тис. грн.; 
- Поточна кредиторська заборгованість: 
за товари ( роботи, послуги) в сумі 27113,00 тис. грн. зі строком 
погашення протягом 12 місяців з дати балансу; 
Інші поточні зобов’язання в сумі  2816,00 тис. грн. 
Товариство відповідно до укладених контрактів отримує товари 
та послуги від вітчизняних та іноземних постачальників, на дату 
балансу довгострокові зобов’язання визначаються за 
теперішньою вартістю, поточні зобов’язання – за вартістю 
погашення. 
 

Валютні ризики Валютні ризики Товариства. 
Від загальної суми фінансових зобов’язань значна сума 
зобов’язань Товариства повинна бути сплачена в іноземній 
валюті. При нарахуванні зобов’язань Товариство використовує 
офіційний валютний курс за ставкою НБУ. Розрахунки між 
підприємствами (купівля валюти) здійснюється по вільному 
курсу, що заснований на використанні ринкового механізму .  
Операційний ризик Товариства в основному пов'язаний з 
операціями продажу та придбання товарів, робіт, послуг,. 
Операційному ризику піддається як рух грошових коштів, так і 
рівень прибутку.  
Ризики полягають в можливість недоодержати прибуток чи 
понести збитки в результаті безпосереднього впливу змін 
обмінного курсу на очікувані потоки грошових коштів.  
Операційний ризик можна зменшити, якщо валюта надходжень 
відповідатиме валюті витрат.   
В 2019 році Товариство займалося експортними та імпортними  
операціями. 

 
1.10. Інформація передбачена П(С)БО 14 «Оренда» 

Зміст інформації Розкриття 
Фінансова оренда Товариство протягом року не передавало та не отримувало  

активів за договорами фінансової оренди 
Операційна оренда 

Орендар 
Суму фінансового доходу 
на дату балансу, що 
підлягає одержанню. 

Відсутня 

Орендодавець 
Сума майбутніх 
мінімальних орендних 
платежів за угодами 
невідмовної операційної 
оренди на дату балансу 
загальною сумою та 

Товариством укладені договори оренди приміщень з 
юридичними та фізичними особами. Термін користування 
приміщеннями визначений в угодах строком від 2 року до 5 
років.  
Загальна сума майбутніх орендних платежів на 2020 рік складає  
1434тис. грн.. за договорами довгострокової оренди. 
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Зміст інформації Розкриття 
окремо для кожного з 
таких строків оренди:  
- до одного року;  
- від одного до п’яти 

років;  
- більше п’яти років. 
Непередбачена орендна 
плата, включена у 
звітному періоді до складу 
фінансового доходу 
(витрат). 

Непередбачена орендна плата відсутня. 

 
1.11. Інформація передбачена П(С)БО 15 «Дохід» 

Зміст інформації Розкриття 
Облікова політика щодо 
визнання доходу, 
включаючи спосіб 
визначення ступеня 
завершеності робіт, 
послуг, дохід від 
виконання і надання яких 
визнається за ступенем 
завершеності. 

Дохід від реалізації продукції (товарів) визнається Товариством, 
якщо покупцю передані всі ризики та вигоди, пов’язані с 
правом власності, також підприємство не здійснює управління 
та контролю за реалізованою продукцією, також сума доходу 
може бути достовірно визначена, є впевненість в отриманні 
економічних вигід. 
Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг з 
метою визначення доходів здійснюється шляхом вивчення 
виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи 
відображаються у звітному періоді після оформлення акта про 
виконання робіт (надання послуг). 
В поточному році товариство отримало доходи, в т.ч.: 
- чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) – 473095,00 тис. грн.; інші операційні доходи 
–33483,00 тис. грн.; інші доходи –тис. грн. 

 
1.12. Інформація передбачена П(С)БО 16 «Витрати» 

Зміст інформації Розкриття 
Склад і суму витрат, 
відображених у статтях 
"Інші операційні витрати" 
та "Інші витрати" Звіту 
про фінансові результати 

«Інші операційні витрати» - 30 537 тис. грн., в т.ч. 
- від’ємне значення курсових різниць –2 320,0 тис. грн.; 
- списання сумнівних боргів –52,0 тис. грн. 
- пені, штрафи – 1069,0тис. грн.. 
- собівартість реалізованих вироб. запасів  - 26402,00 тис. грн. 
- інші –694,00 тис. грн.  
 

Склад і сума витрат, які не 
включені до статей витрат 
Звіту про фінансові 
результати, а відображені 
безпосередньо у складі 
власного капіталу (крім 
вилучення капіталу та 
розподілу між 
власниками). 

витрати які не включені до статей витрат Звіту про фінансові 
результати відсутні. 
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1.13 Інформація передбачена П(С)БО 17 «Податок на прибуток» 

1.14. Інформація передбачена П(С)БО 18 «Будівельні контракти» 

 
1.15. Інформація передбачена П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 

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

 
1.17. Інформація передбачена П(С)БО 22 «Вплив інфляції» 

Зміст інформації Розкриття 
складові елементи 
витрат (доходу) з 
податку на прибуток  

Протягом 2019 року Товариством нараховано та сплачено 
податку на прибуток  в сумі      246,00 тис. грн.  
 
 

Зміст інформації Розкриття 
сума доходу за 
будівельними 
контрактами, визнана у 
складі доходу звітного 
періоду 

Будівельні контракти Товариством протягом звітного періоду 
не укладалися.  
 
 
 

Зміст інформації Розкриття 
назва та загальна 
характеристика 
підприємств, що 
об'єдналися 

Протягом звітного періоду об’єднань не здійснювалося.  

Зміст інформації Розкриття 
Сума курсових різниць, 
що включена до складу 
доходів і витрат протягом 
звітного періоду. 
 Сума курсових різниць, 
що включена протягом 
звітного періоду до складу 
іншого додаткового 
капіталу, а також 
інформація, що пояснює 
взаємозв'язок між сумою 
таких курсових різниць на 
початок і на кінець 
звітного періоду. 

За звітний рік Товариством у звіті про фінансовий результат 
2019 року враховано доходів та втрат від операційних курсових 
різниць, в т.ч.: 
-до складу доходів – 780,00   тис. грн. 
-до складу витрат -1705,00 тис. грн. 
 
 
 
 

Зміст інформації Розкриття 
факт коригування 
показників фінансової 
звітності із застосуванням 
П(С)БО 22 

Товариство не складає фінансову звітність за МСФЗ, тому не 
здійснювало коригування показники фінансової звітності на 
індекс інфляції,  
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1.18. Інформація передбачена П(С)БО 23 «Розкриття інформації щодо пов’язаних 

сторін» 
Зміст інформації Розкриття 

Характер відносин між 
пов'язаними сторонами 

Товариство отримує товари (роботи, послуги), фінансову 
поворотну позику для поповнення обігових коштів та сплачує 
відсотки за її користування, здійснює реалізацію товарів (робіт, 
послуг). 

Види та обсяги операцій 
(сума або частка у 
загальному обсязі) 
пов'язаних сторін 

Товариство протягом року  мало відносин  з пов’язаними 
сторонами  Халабуда О.С., Халабуда С.С., Халабуда С.С., ВЕРП 
ДП, ТОВ "Водоторгприлад", ТОВ «ВОДОТОРГПРИЛАД»,  
ТОВ «Оптима Юніон», ТОВ «Оптіма ОБТК» (обороти в сумі 
3365 тис.грн.) 

Використані методи 
оцінки активів і 
зобов'язань в операціях 
пов'язаних сторін 

Товариством, при придбанні або при реалізації готової 
продукції (товарів, робіт, послуг) в операціях з пов’язаними 
сторонами, застосовує метод порівнювальної неконтрольованої 
ціни, яка визначається за ціною на аналогічну готову продукцію 
(товари, роботи, послуги), що реалізується не пов'язаному з 
продавцем покупцеві, або придбається у не пов’язаного 
постачальника за звичайних умов діяльності. 
При отримані фінансових позик товариство в операціях з 
пов’язаними сторонами здійснює оцінку зобов’язань за 
балансовою вартістю, що визначається згідно з відповідним 
положенням (стандартом) бухгалтерського обліку. 

Суми дебіторської та 
кредиторської 
заборгованості за 
операціями пов'язаних 
сторін 

Станом на 31.12.2018р.: 
Дебіторська заборгованість – 600 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість – 2700,00 тис.грн. 
 
Станом на 31.12.2019р.: 
Дебіторська заборгованість –199 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість -  764,00 тис.грн. 

Інформація про одержані 
від підприємства 
провідним управлінським 
персоналом 

Управлінському персоналу в особі директора та головного 
бухгалтера була  нарахована винагорода за здійснення 
посадових обов’язків в розмірі  171,0 тис. грн. 

 
1.19. Інформація передбачена П(С)БО 26 «Виплати працівникам» 

суму коригування 
амортизації основних 
засобів 

коригування амортизації основних засобів не проводилось 

Зміст інформації Розкриття 
Щодо кожної програми з 
визначеним внеском 
наводиться сума 
відрахувань, включена до 
витрат звітного року 

Товариство нарахувало забезпечення виплат працівникам на 
щорічні відпустки в сумі  3557,00 тис. грн. Заборгованість на 
кінець року складає 2269,0 тис. грн.  

Інформація щодо кожної 
програми з визначеною 
виплатою 

Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці станом на 
31.12.2019року складають  904,00тис. грн. 
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1.20. Інформація передбачена П(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» 

 
1.21. Інформація передбачена П(С)БО 29 «Фінансова звітність за сегментами» 

 
1.22. Інформація передбачена П(С)БО 31 «Фінансові витрати» 

Інформація щодо кожної 
програми виплат 
інструментами власного 
капіталу 

За рахунок власного капіталу винагород, дивідендів,  інших 
виплат протягом звітного року не нараховували та не 
сплачували 

Зміст інформації Розкриття 
сума втрат від зменшення 
корисності, відображених 
у звіті про фінансові 
результати 

Товариство здійснювало тест на знецінення активів виключно 
стосовно внутрішніх ознак знецінення. Втрати від зменшення 
корисності в звіті про фінансові результати відсутні. 

сума вигід від відновлення 
корисності, відображених 
у звіті про фінансові 
результати 

Вигоди від відновлення корисності в звітності відсутні. 

сума втрат від зменшення 
корисності, відображених 
у складі власного капіталу 

Втрати від зменшення корисності в складі власного капіталу 
відсутні. 

сума вигід від відновлення 
корисності, відображених 
у складі власного капіталу 

Вигоди від відновлення корисності в складі власного капіталу 
відсутні. 

Зміст інформації Розкриття 
Щодо кожної програми з 
визначеним внеском 
наводиться сума 
відрахувань, включена до 
витрат звітного року 

В 2019 році у Товариства присутній 2 операційні сегмента: 
 виробництво сиру  – 46 %  
 виробництво масл - 33% 

 
 

Інформація щодо кожної 
програми з визначеною 
виплатою 

Географічні сегменти з а рік, що закінчився 31.12.2019, 
473095тис. грн 
 Україна Азія      Європа  
331951 127717 13427  

Зміст інформації Розкриття 

випадки, причини і 
тривалість зупинення 
виконання робіт із 
створення 
кваліфікаційного активу та 
капіталізації фінансових 
витрат 

Протягом звітного року безпосереднього позичання коштів з 
метою створення кваліфікаційного активу та врахування 
фінансових витрат до собівартості кваліфікаційного активу 
(капіталізації) не відбувалось. 

сума фінансових витрат, 
що капіталізована у 
звітному періоді 

Фінансові витрати не капіталізували,  річну ( середньорічну) 
норми капіталізації не визначали 




