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Примітки до фінансової звітності 
1 Сфера діяльності 

1.1  Інформація про компанію 

ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» (далі Товариство) зареєстроване 07.06.1999 році. Країна 
реєстрації – Україна. 
Товариство засновано італійським капіталом у відповідності до законодавства України. 
Юридична адреса та фактичне місцезнаходження Товариства: 77422,  Івано-Франківська 
область, Тисменицький район, село Ямниця,  вулиця Галицька,  будинок 58А. 
 

Основна діяльність Товариства – виробництво та реалізація полівінілхлоридних 
композицій для різних сфер застосування методом змішування та грануляції.  
 
Види діяльності за КВЕД-2010: 
20.16 Виробництво пластмас у первинних формах (основний); 
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами; 
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних 

наук. 
 
Середня кількість працівників Товариства у 2020 році – 69 осіб, у 2019 році - 65 осіб. 
 

Статутний капітал Товариства складає 5 910 000,00 грн. (П’ять мільйонів дев’ятсот десять 
гривень 00 копійок). 
 
Учасником Товариства є «LAREX CHEMIE S.R.L.» Італія, Сеграте з часткою володіння 100 %. 

 

1.2 Бізнес середовище 

У зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби COVID-2019 в світі поглибилися негативні 
кризові явища. Загальний стан економіки не сприяє збільшенню рівня споживання 
промислових галузей та її розвитку. 
Нестабільна політична та законодавча ситуація негативно впливають на фінансові 
результати роботи Товариства. Прийняття рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної 
торгівлі № СП — 445/2020/4411-03 від 22.05.2020, яким введено сплату мита на імпорт 
полімерів (18%)  незалежно від країни походження,  вплинуло на 
конкурентоспроможність Товариства як виробника, створило дискримінаційні умови по 
відношенню до фірм-конкурентів з країн ЄС і Росії та спричинило зниження очікуваних 
показників реалізації, рентабельності, прибутку і, відповідно, призвело до зменшення 
очікуваних фінансових результатів і податкових надходжень до державного і місцевого 
бюджету у 2020 році. 
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2 Безперервність діяльності 

Фінансова звітність Товариства складена, виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було 
б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
 

3 Фінансова звітність 

Фінансова звітність Товариства складається відповідно до Національних положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених Міністерством фінансів і 
зареєстрованих Міністерством юстиції України, які діють на дату складання фінансової 
звітності, та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» (996-XIV), що стосуються складання фінансової звітності. Фінансова звітність 
складена станом на 31 грудня 2020 року і за період з 1 січня по 31 грудня 2020 року. 

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 2020 р. (форма 1), Додаток №1; 

–      Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік (форма 2), Додаток 
№2; 

–      Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік (форма 3), Додаток 
№3; 

–      Звіт про власний капітал за 2020 рік (форма 4), Додаток №4; 

–      Примітки до річної фінансової звітності за 2020 рік (форма №5), Додаток №5; 

–      Інформація за сегментами, (форма №6), Додаток №6. 

Фінансова звітність складена в національній валюті України. 

Одиниця виміру показників звітності - тисяча гривень.  

 

4 Основні положення облікової політики 

Фінансова звітність Товариства складена з наступними принципами облікової політики. 
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Організація бухгалтерського обліку 

 
1. Бухгалтерський облік на підприємстві  вести безперервно з дня реєстрації та до його 

ліквідації. 
2. Застосовувати на підприємстві автоматизовану форму ведення бухгалтерського обліку 

з застосуванням комп’ютерної програми 1С. 
3. При відображенні в бухгалтерському обліку господарських операцій користуватися 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими 
Міністерством фінансів України. 

4. Вести бухгалтерський облік на підприємстві згідно Плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та 
організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 21.12.1999 р. № 291. Для 
забезпечення необхідної деталізації облікової інформації вводити додаткові 
субрахунки. 

5. На забезпечення виконання пункту 4 статті 8 Закону № 996 бухгалтерський облік 
здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. 

6. Відповідальність за ведення бухгалтерського та податкового обліку, правильність, 
своєчасність складання і подання фінансової, податкової, статистичної та інших видів 
звітності, в яких використовується грошовий вимірник, несе директор згідно з чинним 
законодавством. 

7. За відсутності директора його обов'язки, відповідальність і права покладаються на 
особу, призначену відповідним наказом директора підприємства. 

Повноваження на підпис документів 

1. Право підпису на банківських розрахунково-платіжних документах, первинних 
бухгалтерських документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах 
надається директору, головному бухгалтеру. 

2. На час відсутності директора право підпису буде надано шляхом складання окремого 
наказу по підприємству або довіреності.   

3. На право підпису окремих документів можуть надаватися повноваження іншим 
посадовим особам, що оформлюється окремим наказом по підприємству або за 
довіреністю. 

4. Перелік посадових осіб, яким доручено отримувати і видавати матеріальні цінності 
встановлюється виключно наказом директора. 

Первинний облік 

1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, 
які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні 



ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК 
 
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше 

4 

 

бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - 
безпосередньо після її закінчення.  Для контролю та впорядкування оброблення даних 
на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. 

2. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені у паперовій або в 
електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити: 

- найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ; 
- назва документа (форми); 
- дата складання; 
- зміст та обсяг господарської операції; 
- одиницю виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі); 
- посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і 

правильність її оформлення; 
- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь 

у здійсненні господарської операції. 
3. Первинні документи, складені в електронній формі, застосовуються у бухгалтерському 

обліку за умови дотримання вимог законодавства про електронні документи та 
електронний документообіг. 

4. Неістотні  недоліки  в  документах,  що містять відомості про господарську операцію, не 
є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не 
перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні 
господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву 
підприємства,  від  імені  якого складено документ, зміст та обсяг господарської  
операції  тощо. 

5. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, 
систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та 
аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках 
бухгалтерського обліку. Операції в іноземній валюті відображаються також у валюті 
розрахунків та платежів по кожній іноземній валюті окремо. 

6. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного 
обліку на  кінець  останнього дня місяця. 

7. Використовувати рахунки класу 9 «Витрати діяльності» для узагальнення інформації 
про витрати підприємства. 

8. Операції з безготівкових розрахунків в іноземній валюті відображати в обліку за курсом 
НБУ на дату здійснення операції. 

9. Розрахунок курсових різниць за монетарними статтями в іноземній валюті на дату 
балансу та дату операції проводити за сумою операції. 

10. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських 
операцій, прізвища і підписи або інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які 
брали участь у їх складанні. 

11. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному 
періоді, в якому вони були здійснені. 

12. Забезпечення зберігання первинних документів та облікових регістрів, а також 
фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітів, їх оформлення та передачу в 
архів відповідно до вимог законодавства покласти на директора. 
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Інвентаризація 
1. З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку й фінансової 

звітності проводити інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до ч. 1 ст. 10 
Закону про бухгалтерський облік та п.п. 5 і 7 розділу І Положення про інвентаризацію 
активів та зобов’язань, затверджене наказом Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879 (далі - 
Положення №879). 

2. Інвентаризацію активів і зобов'язань проводити щороку перед складанням річної 
фінансової звітності станом на 01 листопада року, за який складається фінансова 
звітність. Порядок її проведення, відповідальні особи визначаються керівником 
підприємства окремим письмовим розпорядженням (наказом) керівника. 

3. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об'єктів основних фондів 
здійснювати      1 раз у 3 роки; інструменти, прилади, інвентар (меблі) інвентаризувати 
щорічно в обсязі не менше 30 % усіх зазначених об’єктів з обов’язковим охопленням 
всіх цих об’єктів протягом 3 років. 

4. У всіх інших випадках об'єкти й періодичність проведення інвентаризації визначаються 
керівником підприємства на підставі чинного законодавства у міру необхідності.  

5. Склад постійної діючої інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризаційної 
роботи (планових та позапланових інвентаризацій активів та зобов'язань, списання 
основних засобів, малоцінних, інших матеріальних цінностей тощо) встановлюється 
наказом керівника. 

6. Права й обов'язки та завдання, які покладаються на членів постійно діючої 
інвентаризаційної комісії, визначені Положення про інвентаризацію активів та 
зобов’язань від 02.09.2014 року №879. 

 
Основні засоби, малоцінні необоротні матеріальні та нематеріальні активи  

1. Основними засобами (далі - ОЗ) визнавати активи, очікуваний термін корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року і первісна вартість яких більше 20 
000 гривень без ПДВ 

2. Малоцінними необоротними матеріальними активами (далі - МНМА) визнавати 
матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких 
більше одного року і первісна вартість яких менше 20 000 гривень без ПДВ.   

3. Нематеріальними активами (далі -  НА) визнавати немонетарні активи, які не мають 
матеріальної форми та можуть бути ідентифіковані і первісна вартість яких складається 
з ціни (вартості) придбання (крім отриманих торговельних знижок), мита, непрямих 
податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат, безпосередньо пов'язаних 
з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний для використання 
за призначенням. 

4. Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів, малоцінних 
необоротних матеріальних і нематеріальних активів вважати окремий об'єкт ОЗ, 
МНМА та НА з визначенням матеріально-відповідальних осіб за їх експлуатацію. 

5. Нарахування амортизації ОЗ та НА починати з місяця, наступного за місяцем введення 
в експлуатацію прямолінійним методом із застосуванням мінімально допустимих 
строків корисного використання, встановлених податковим законодавством і 
закінчується в місяці його вибуття (розрахунок амортизації ОЗ та НА завжди 
проводиться останнім календарним днем звітного місяця) і нараховується щомісячно. 
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6. Ліквідаційну вартість об’єктів ОЗ та НА не розраховувати та з метою нарахування 
амортизації прийняти рівною нулю. 

7. Амортизацією МНМА нараховувати в першому місяці використання об’єкту у розмірі 
100 відсотків його вартості. 

8. Не проводити переоцінку основних засобів та НА на дату балансу за справедливою 
вартістю. 

9. Фактичні витрати на поліпшення об’єкта (модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, добудова, тощо), що призводить до росту економічних вигід, відносити 
на збільшення первісної вартості основного засобу. 

10. Фактичні витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані 
(проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту тощо) та не 
призводить до росту майбутніх економічних вигід, відносити до витрат періоду.  

11. В процесі проведення щорічної інвентаризації по підприємству Комісією може бути 
змінено термін корисного використання об’єкту основних засобів та нематеріальних 
активів. 

 
12.  

Діапазон сроків корисного використання основних засобів 
 

Категорія активу 
Термін корисного 

використання (роки) 
Будинки та споруди, передавальні пристрої 10-20 
Машини та обладнання 5 
Транспортні засоби 5 
Комп’ютери, меблі, інструменти, інвентар 2-5 
Інші основні засоби 12 

 
Діапазон сроків корисного використання нематеріальних активів 

 
 
 
 
 
 
 
 

Запаси 
1. Одиницею аналітичного бухгалтерського обліку запасів визнавати кожне їхнє 

найменування. 
2. Оцінка вибуття для одиниць запасів, що використовуються у виробничому процесі – метод 

середньозваженої собівартості за звітний місяць, для товарів та запасів, що реалізуються 
(не проходять додаткової обробки) – метод середньозваженої собівартості на дату 
операції.  

3. Товарно-матеріальні цінності, що використовуються менше одного року та вартістю до 20 
000 гривень без ПДВ відносити до малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі – 
МШП). 

Категорія активу Термін корисного використання 
(роки) 

Права на об’єкти промислової власності 7-10 

Програмне забезпечення 2-10 
Інші нематеріальні активи 2 
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4. Вартість МШП при передачі їх зі складу в експлуатацію виключити зі складу активів 
(списувати з балансу із нарахуванням зносу в розмірі 100% на відповідні статті витрат). 

5. Облікові процедури та відображення в реєстрах бухгалтерського обліку резерву 
уцінки запасів: 

- величину резерву уцінки запасів визначати один раз на рік станом на 31 грудня 
поточного року за результатами тестування запасів щодо знецінення та в разі 
виявлення необхідності уцінення окремих запасів; 

- нарахування суми резерву уцінки запасів за звітний період відображається у звіті 
про фінансові результати в складі інших операційних витрат; 

- для обліку резерву уцінки запасів застосовувати окремий субрахунок (наприклад 
2051, 2311, 261, 2811 і т. д.); 

- аналітичний облік уцінки здійснювати за окремими номенклатурними 
позиціями та партіями уцінених запасів. 

6. З метою організації бухгалтерського обліку необоротних активів і групи вибуття 
утримуваними для продажу згідно ПСБО 27 "Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та припинена діяльність" встановити: 

6.1  Дату первісного визнання необоротних активів і групи вибуття утримуваними 
для продажу визнавати дату, коли щодо активів (групи вибуття) 
задовольняються такі умови: 

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх 
використання за призначенням;  

- вони готові до продажу в їх теперішньому стані; 
- їх продаж, як очікується, буде завершений протягом року з дати визнання 

їх утримуваними для продажу; 
- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних 

активів; 
- здійснення їх продажу має високу ймовірність. 

Дебіторська заборгованість 
1. Поточна дебіторська  заборгованість   -   сума   дебіторської заборгованості,  яка буде 

погашена протягом 12 місяців з дати балансу. 
2. Довгострокова дебіторська  заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка 

буде погашена після 12 місяців з дати балансу. 
3. Аналіз сумнівної дебіторської заборгованості проводить директор. 
4. Величину резерву сумнівних боргів визначати один раз на рік станом на 31 грудня 

поточного року за методом абсолютної суми сумнівної заборгованості на основі 
класифікації дебіторської заборгованості, виходячи із аналізу платоспроможності 
окремих дебіторів. 

5. Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті 
про фінансові результати в складі інших операційних витрат. 

6. Виключення безнадійної дебіторської заборгованості зі складу активів здійснюються з 
одночасним зменшенням величини резерву сумнівних боргів. У разі недостатності 
суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість 
списується з активів на інші операційні витрати. 
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7. Частину довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом 
12 місяців із дати балансу, відображати на ту саму дату у складі поточної дебіторської 
заборгованості. 

 
Зобов’язання та забезпечення 

1. Відповідно до П(С)БО11 «Зобов’язання» зобов'язання визнавати, якщо його оцінка 
може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у 
майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане 
зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу 
звітного періоду. 

2. Поточні зобов'язання - зобов'язання, які повинні бути погашені протягом дванадцяти 
місяців, починаючи з дати балансу. 

3. З метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікувати на: 
- довгострокові зобов’язання, які включають: довгострокові кредити банків, інші 

довгострокові зобов'язання, відстрочені податкові зобов'язання, довгострокові 
забезпечення; 

- поточні зобов'язання включають: короткострокові кредити банків; поточну 
кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, 
роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на 
прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за 
розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків; 
короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні зобов'язання.  

4. Створювати забезпечення на виплату відпусток працівників щомісяця. 
5. Залишок забезпечення на виплату відпусток, у тому числі відрахування на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування з цих сум, станом на дату 
балансу визначати за розрахунком, який базується на кількості днів невикористаної 
працівниками підприємства щорічної відпустки та середньоденній оплаті праці 
працівників, та, у разі потреби, коригувати (збільшувати або зменшувати). 
Середньоденна оплата праці визначається відповідно до законодавства. 

6. Проводити щомісяця інвентаризацію забезпечень на виплату відпусток, дотримуючись 
порядку документального оформлення її проведення та результатів, визначеного 
Положенням №879.  

 
Оренда 

1. Отримані в операційну оренду об'єкти ОЗ відображати за дебетом позабалансового 
рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» за балансовою (залишковою) і первісною 
вартістю, зазначеною в договорі про оренду. 

2. Затрати на поліпшення отриманих в операційну оренду об'єктів ОЗ (модернізація, 
модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що приводять до 
збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно очікувалися від його 
використання, відображаються як капітальні інвестиції у створення (будівництво) інших 
необоротних матеріальних активів. 

3. Вартість об’єктів, переданих в операційну оренду, продовжувати відображати на 
відповідних балансових рахунках згідно з П(С)БО 7. 
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Дохід 
1. Дохід від реалізації визнається за умови передачі всіх  ризиків і вигод, пов’язаних з 

правом власності на продукцію та втрачання контролю за відвантаженою продукцією. 
2. Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг проводиться шляхом вивчення 

виконаної роботи з відображенням у бухгалтерському обліку доходів у звітному 
періоді підписання акту наданих послуг (виконаних робіт). 

3. На підприємстві ведеться окремий облік доходів за операціями, що оподатковуються 
податком на додану вартість, операціями, що не є об’єктом оподаткування та 
операціями, звільненими від оподаткування. 

 
Витрати 

1. Витрати відображати в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов’язань. 

2. Не визнавати витратами та не включати до звіту про фінансові результати:  
- попередню (авансову) оплату запасів, робіт, послуг; 
- погашення одержаних позик; 
- витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу; 
- балансову вартість валюти. 

3. До виробничих витрат (собівартості) полівінілхлоридних пластикатів включати прямі і 
непрямі (загальновиробничі) витрати. 
Прямі витрати – витрати, які безпосередньо відносяться до виробництва певного виду 
готової продукції: 

 -    сировина, матеріали, тара, електроенергія; 
- інші прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного виду 

готової продукції. 
Загальновиробничі витрати – витрати, які не можуть бути віднесені прямо до певного виду 
готової продукції та в останній день місяця розподіляються пропорційно об’єму 
виготовленої готової продукції: 

- витрати на оплату праці та нарахування на зарплату працівників основного 
виробництва; 

- витрати на оплату праці та нарахування на зарплату загальновиробничого 
персоналу; 

- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 
- амортизація основних засобів загальновиробничого призначення; 
- витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інші послуги з утримання 

виробничих приміщень; 
- витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, оперативну оренду ОЗ, інших 

необоротних активів загальновиробничого призначення; 
- амортизація МНМА загальновиробничого призначення; 
- сума витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, 

систем керування; 
- витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього середовища; 
- витрати на обслуговування виробничого процесу; 
- витрати на відрядження; 
- транспортно-заготівельні витати; 
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- інші загальновиробничі витрати. 

4. Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, які не включаються до виробничої 
собівартості поділяти на:  

адміністративні витрати, витрати на збут, витрати операційної діяльності, фінансові витрати, 
інші витрати. 

Заключні положення 

1. По кожному контрагенту вести облік у розрізі договорів (рахунків). 
2. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 

затверджується окремим наказом. 
3. Перелік і склад загальновиробничих витрат, бази їх розподілу затверджується 

окремим наказом. 
4. Використовувати форми і системи оплати праці відповідно до умов, передбачених 

відповідними положеннями підприємства, затвердженим штатним розписом 
підприємства, установленими тарифними ставками, із використанням даних 
табельного обліку робочого часу. 

5. Використовувати Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і 
функцій для нарахування та виплати працівникам премій. 

6. Допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок підприємства відносити до інших 
витрат операційної діяльності. 

7. Використовувати передбачені діючими законодавчими актами граничні норми 
добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни 
подачі звіту про використання коштів, тощо. 

8. Нарахування податку на прибуток у фінансовій звітності відображувати у тому періоді, 
за який складається фінансова звітність. 

9. Встановити щомісячне закриття рахунків доходів та витрат на фінансовий результат за 
кожним видом діяльності підприємства (операційна, фінансова, інша), а фінансовий 
результат закривати на нерозподільний прибуток (непокриті збитки) щоквартально. 

10. Складати проміжну фінансову звітність за формами і в терміни, передбачені П(С)БО та 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. N 419. 

11. Зміни законодавства чи вступ у дію нових П(С)БО здійснюється шляхом внесення змін 
до даного Наказу  або викладення Наказу у новій редакції та затвердження керівником 
підприємства. 

12. Відповідно до ст.9 Закону №996 роздруковувати регістри бухгалтерського обліку за 
підписами головного бухгалтера. 

13. Складати звіт про рух грошових коштів за прямим методом. 
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5 Розкриття інформації, що підтверджує статті фінансових звітів 

Основні засоби та нематеріальні активи (р.1000, 1005, 1010 Звіту про фінансовий 
стан) 

Зміни в основних засобах та нематеріальних активах         
   

Показники Незавершені 
капітальні 
інвестиції 

Будинки 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

Машини та 
обладнання 

Транспортні 
засоби 

Інструменти 
прилади 
інвентар  

Інші 
основні 
засоби, 
мнма 

Всього Нематеріальні 
активи 

Первісна вартість 
На 
31.12.2019 

157 18696 70704 2823 3326 752 96301 597 

Надійщло 
за 2020 рік 

20092 1642 12914   81 14637 296 

Вибуло за 
2020 рік 

14934  392   11 403  

На 
31.12.2020 

5315 20338 83226 2823 3326 822 110535 893 

Нарахований знос 
На 
31.12.2019 

 6969 34709 1867 2916 416 46877 254 

Нараховано 
за 2020 рік 

 1940 11822 360 326 117 14565 178 

Вибуло за 
2020 рік 

  74   11   

На 
31.12.2021 

 8909 46457 2227 3242 522 61357 432 

Залишкова вартість 
На 
31.12.2019 

157 11727 35995 956 410 336 49424 343 

На 
31.12.2020 

5315 11429 36769 596 84 300 49178 461 

 
Станом на 31.12.2020 року  

залишкова вартість основних засобів, які тимчасово не використовуються (консервація)  – 
1 т.грн.  
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів, які 
продовжують використовуватися – 12845 т. грн. 
 
 
Запаси (р. 1100 Звіту про фінансовий стан) 

 
Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Сировина і матеріали 28476 21727 
Паливо 2 2 
Тара і тарні матеріали 500 484 
Запасні частини 789 426 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 40 32 
Готова продукція 9693 8387 
Товари 666 920 
Разом 40166 31978 
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Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги та інша поточна дебіторська 
заборгованість (р. 1125,1130,1135,1145,1155  Звіту про фінансовий стан) 

 
Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за товари роботи 
послуги 

33141 24902 

Дебіторська заборгованість за виданими 
авансами 

1125 486 

Дебіторська заборгованість в розрахунках з 
бюджетом 

1079 707 

В тому числі з податку на додану вартість 1079 707 
Позики працівникам 27  
Інша поточна дебіторська заборгованість 

(податкові зобовязання) 
476 305 

Разом 35848 26400 

Станом на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість пов’язаних сторін відсутня. 
 
Сума поточної дебіторська заборгованості за продукцію, товари, роботи,  послуги за 

строками непогашення  
Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

До 3-х місяців  32940 24902 
Від  3- місяців до 1 року 201  
Разом 33141 24902 

 
Сума дебіторської заборгованості за виданими авансами за строками непогашення 
 

Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

До 3-х місяців  23 486 
Від  3- місяців до 1 року 1202  
Разом 1225 486 

 
Грошові кошти та їх еквіваленти (р. 1165  Звіту про фінансовий стан) 

 
Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Каса в національній валюти  3 4 
Грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті 1881 3136 
Грошові кошти на депозитних рахунках у національній валюті 1870  
Грошові кошти на поточних рахунках у іноземній валюті 11379 37043 
Грошові кошти на депозитних рахунках у іноземній валюті 28275 23686 
Разом 43408 63869 

 
Витрати майбутніх періодів (р. 1170  Звіту про фінансовий стан) 
 

Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Витрати майбутніх періодів 16 37 
Разом 16 37 

 
 



ТОВ «Падана Кемікал Компаундс» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК 
 
У тисячах українських гривень, якщо не зазначено інше 

13 

 

Товариство має юридичний статус товариства з обмеженою відповідальністю.  
Зареєстрований статутний капітал (р. 1400  Звіту про фінансовий стан) 
 

Засновник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

«LAREX CHEMIE S.R.L.» 5910 5910 

Разом 5910 5910 

 
Додатковий капітал  (р. 1410  Звіту про фінансовий стан) 
 

Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Додатковий капітал 1029 1029 

Разом 1029 1029 

 
Резервний капітал (р. 1415  Звіту про фінансовий стан) 
 

Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 

Резервний капітал 1029 1029 

Разом 1029 1029 

 
Забезпечення виплат персоналу на відпустки (р. 1520  Звіту про фінансовий стан) 

 
Показник 2020 рік 2019 рік 

На 01.01.2020  1250 883 
Нараховано 1500 1400 
Використано 1511 1033 
На 31.12.2020 1239 1250 
 
Поточні зобов’язання і забезпечення (р. 1615,1620,1621,1625,1630,1635  Звіту про 

фінансовий стан) 
 

Показник На 31.12.2020 На 31.12.2019 
Поточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги 35258 13914 
Кредиторська заборгованість в розрахунках з бюджетом 2701 1525 
В т.ч. з податку на прибуток 2534 1374 
             інші податки 167 151 
Розрахунками зі страхування 170 153 
Розрахунками з оплати праці 640 603 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
2881 2051 

Разом 41650 18246 

Станом на 31.12.2020 року кредиторська заборгованість пов’язаних сторін відсутня. 
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Доходи і витрати 
Дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)(р.2000 Звіту про фінансові 

результати) 
 

Показник 2020 рік 2019 рік 
 

Дохід від реалізації готової продукції   497453 457685 
Дохід від реалізації товарів  2743 2564 
Дохід від реалізації послуг 143 139 
Повернення готової продукції (203) (973) 
Разом 500136 459415 

 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (р.2050 Звіту про 

фінансові результати) 
 

Показник 2020 рік 2019 рік 
 

Матеріальні витрати 391010 374452 
Витрати на персонал 17376 14434 
Амортизація 14153 13115 
Інші витрати 8868 9142 
Разом 431407 411143 

 
Інші операційні доходи (р.2120 Звіту про фінансові результати) 

 
Показник 2020 рік 2019 рік 

 
Дохід від операційної оренди активів 41 48 
Операційна курсова різниця, купівля –продаж ВКВ 24095 2825 
Дохід від реалізації інших оборотних активів  69 
Відшкодування раніше списаних активів 15050  

 
Дохід від безоплатно отриманих оборотних активів 92 430 
Інші доходи від операційної діяльності 387 914 
Разом 39665 4286 

 
Адміністративні витрати (р.2130 Звіту про фінансові результати) 

 
Показник 2020 рік 2019 рік 

 
Витрати на персонал 3442 3179 
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів  475 567 
Витрати на відрядження 343 848 
Витрати на утримання легкових автомобілів 326 275 
Інші витрати 900 1033 
Разом 5486 5902 
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Витрати на збут (р.2150 Звіту про фінансові результати) 
 

Показник 2020 рік 2019 рік 
 

Витрати на транспортування готової продукції 8539 7065 
Витрати на зберігання готової продукції 542 485 
Інші 287 125 
Разом 9368 7675 

 
Інші операційні витрати (р.2180 Звіту про фінансові результати) 

 
Показник 2020 рік 2019 рік 

 
Витрати на дослідження і розробки 163 224 
Витрати від операційної курсової різниці , купівлі продажу ВКВ 4038 11798 
Собівартість реалізованих активів  62 

Визнані штрафи, пені, неустойки 329 1 
Інші витрати 692 672 

Разом 5222 12757 

 
Інші доходи (р.2240 Звіту про фінансові результати) 
 

Показник 2020 рік 2019 рік 
 

Інші доходи від оприбуткування запасів  192 79 
Отримане страхове відшкодування 25  
Разом 217 79 

 
Інші витрати (р.2270 Звіту про фінансові результати) 
 

Показник 2020 рік 2019 рік 
 

Списання необоротних активів 317 137 
Інші витрати (благодійність) 34  
Разом 351 137 

 
Витрати (дохід) з податку на прибуток (р.2300 Звіту про фінансові результати) 

 
Показник 2020 рік 2019 рік 

 
Витрати з поточного податку на прибуток  13 151 4 724 
Разом 13 151 4 724 
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Нерозподілений прибуток  
 

Показник Сума 

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019  144295 
Чистий прибуток (збиток) за 2020 р. 75033 

Розподіл прибутку 
Виплати власникам (дивіденди) 

96142 

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020 123186 

Згідно рішень учасників Товариства у 2020 р. здійснено розподіл нерозподіленого 
прибутку минулих років 2014 -2016 р.р.) на виплату дивідендів в загальній сумі 96142,2 т. 
грн. 
 
Рух грошових коштів (р.3095,3190 Звіту про рух грошових коштів(за прямим методом) 
 

Показник За 2020 р. 

Інші надходження, в т.ч.  15666 
Часткове задоволення вимог заборгованості  15050 

Відшкодування лікарняних ФСС 222 

Страхове відшкодування  25 

Повернення позик працівниками 43 

Розрахунки з підзвітними особами 9 

Відсотки отримані 317 

Інші витрачання, в т.ч. 1078 

Розрахунки з підзвітними особами 368 

Визнані штрафи  328 

Видані позики працівникам 70 

Відшкодування пільгових пенсій 145 

Стягнення за виконавчими документами 37 

Витрачання на купівлю ВКВ 130 

 
Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін 

З метою цих фінансових звітів, сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має 
можливість контролювати іншу сторону або здійснювати суттєвий вплив на іншу сторону під 
час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду всіх можливих відносин з 
пов’язаними сторонами, увага приділяється сутності відносин, а не лише юридичній формі. 
Пов’язані сторони можуть укладати операції, що їх не можуть укладати непов’язані сторони, 
та операції між пов’язаними сторонами можуть не здійснюватися на основі цих самих 
строків, умов та сум, що й операції між непов’язаними сторонами. 
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Товариство мало такі операції із пов’язаними сторонами (ТОВ «LAREX CHEMIE S.R.L.») 
 
Показник характеру відносин з пов’язаними сторонами За 2020 рік За 2019 рік 

Реалізація готової продукції  767 100 
Надання безкоштовних зразків 30 58 
Отримання товарів 1045 1275 

Отримання безкоштовних зразків 68 420 

Отримання необоротних активів 15224 2328 

 

6 Зобов’язання та непередбачувані події 

Операційне середовище 

Основні види діяльності Товариства здійснюються в межах України. Оскільки закони та 
нормативні акти, що впливають на економічне середовище в Україні, піддаються 
докорінним змінам, активи та діяльність Товариства зазнають ризику внаслідок 
негативних змін у політичному та економічному середовищі (див. також примітку 1.2.). 

 

Оподаткування 
Українські податкові органи приділяють все більше уваги діловій спільноті в результаті 
загальної економічної ситуації в Україні. У зв’язку з цим місцеве та державне податкове 
середовище в Україні постійно змінюється та часто спостерігається суперечливість у 
застосуванні, тлумаченні та впровадженні. Невідповідність вимогам українських законів та 
нормативних актів може призвести до накладання жорстких стягнень та великих штрафів.  
Майбутні податкові перевірки можуть спричинити проблеми або оцінки, які можуть 
суперечити податковим деклараціям Товариства. Такі оцінки можуть стосуватися податків, 
штрафів та відсотків, і ці суми можуть бути суттєвими. Хоча управлінський персонал 
Товариства вважає, що виконав вимоги місцевого податкового законодавства, за останні 
роки було введено численні зміни до податкового та валютного законодавства та 
пов’язані з ними нормативні акти, які не завжди чітко сформульовані. 

Правові суперечки 

Товариство не бере участь у судових процесах та інших позовах, які відбуваються в 
звичайному ході її економічної діяльності.  

 

7 Управління фінансовими ризиками: цілі та політика 

Ризики 

Керівництво визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитися внаслідок впливу 
суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
точно передбачити та оцінити неможливо. До таких ризиків належить ринковий ціновий 
та валютний, кредитний ризики, ризик ліквідності.  Управління ризиками здійснюється на 
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основі розуміння причини виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу 
на вартість чистих активів та вживання відповідних заходів щодо пом’якшення впливу.  
Практично не прогнозованим є ризик зростання цін на сировинні позиції на світових 
ринках, за відсутності конкурентоздатної пропозиції українських виробників, ріст  тарифів 
на електроенергію – основний фактор зростання собівартості готової продукції та 
відповідно зниження рентабельності та прибутку. Своєчасний, адекватний перегляд цін на 
готову продукцію мінімізує негативні наслідки цінового ринкового ризику. 
Оскільки, значну долю в собівартості складає сировина, яка імпортується, розрахунки з 
постачальниками здійснюються в іноземній валюті, то суттєвий рівень впливу на 
фінансово-господарську діяльність мають коливання валютних курсів. Для мінімізації та 
контролю за валютними ризиками керівництво контролює частку активів, номінованих у 
національній та іноземній валютах, у загальному обсязі активів. 
Кредитний ризик, коли одна сторона контракту не зможе виконати зобов’язання і це стане 
причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Щодо кредитного ризику за 
товарною дебіторською заборгованістю, то керівництво дотримується розробленої 
стратегії вибору контрагентів з високим кредитним рейтингом та шляхом встановлення 
лімітів кредитування за кожним контрагентом індивідуально.  
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, що погашаються грошовими коштами чи іншими фінансовими активами. З 
метою контролю Керівництвом здійснюється планування поточної ліквідності, аналіз 
дебіторської заборгованості та термінів її погашення, а також прогнозування грошових 
потоків від операційної діяльності.  

Аналіз показників ліквідності  
Показники На початок року На кінець року 

Грошові кошти, тис. грн. 63 869 43 408 

Дебіторська заборгованість, тис. грн. 24 902 33 141 

Запаси і затрати, тис. грн. 32 015 40 182 

Поточні зобов'язання, тис. грн. 18 246 41 650 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  3,5 1,04 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності 1,36 0,8 

Коефіцієнт загальної ліквідності 6,7 2,9 

 
Достатньо високий рівень ліквідності Товариства свідчить про стабільне фінансове 
становище та здатність своєчасно і в повному обсязі виконати свої платіжні зобов'язання, 
отримання прибутку від здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства.  

 

Управління капіталом 

Товариство розглядає позикові кошти і чисті активи як основне джерело формування 
капіталу. Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення можливості 
Товариства продовжувати функціонувати як постійно діюче підприємство з метою 
забезпечення одержання прибутку власниками і вигоди для інших зацікавлених осіб, а 




