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Акціонерам та керівництву 

приватного акціонерного товариства 

«Виробничо - наукове підприємство 

 «Укрзооветпромпостач» 

Адреса : Україна, 03040, м. Київ, вул. Васильківська,16 

Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку 

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів 
 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 

Ми провели аудит фінансової звітності приватного акціонерного товариства «Виробничо-
наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» (далі - ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»), що 
складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту 
про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною 
датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових 
політик.  

ДУМКА ІЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі 
«Основа для висловлення думки із застереженням», фінансова звітність подає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» на 31 грудня 2017 
р. та її фінансові результати і рух грошових потоків за рік, що закінчився на зазначену дату, 
відповідно до  Національних стандартів фінансової звітності (НСФЗ).  

Основа для висловлення думки із застереженням 

Ми провели аудит відповідно до вимог Закну України «Про аудиторську діяльність» і  
Міжнародних стандартів аудиту (МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів (видання 2015 року), 
що із 01.06.2017 застосовуються в якості національних стандартів аудиту згідно із рішенням 
Аудиторської палати України від 04.05.2017 №344. Нашу відповідальність згідно з цими 
стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  згідно 
з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 
бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту 
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та 
Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.  

У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами компанії після 31 грудня 2017 р., ми 
не мали змоги спостерігати за інвентаризацією запасів на початок та на кінець року. У нас не 
було можливості впевнитися у кількості запасів, утримуваних на 31 грудня 2016  та 2017 рр., 
вартість яких відображена у звіті про фінансовий стан у розмірі 29 571 і 34 311  відповідно через 
виконання альтернативних процедур. Крім того, ми не мали змоги підтвердити або перевірити 
альтернативними засобами статті дебіторської заборгованості, включені у звіт про фінансовий 
стан, на загальну суму 21 836  на 31 грудня 2017 р. У зв’язку з цим ми не мали змоги визначити, 
чи існувала потреба в будь- яких коригуваннях запасів і дебіторської заборгованості, 
відображених чи не відображених в обліку, а також елементів, що формують звіт про сукупний 
прибуток, звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових потоків 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено 

найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до НСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  



При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»   продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати 
підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.  

Виконавчій орган підприємства  в особах генерального директора та головного 
бухгалтера, є особи які відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі 
особи, що відповідають за складання фінансової звітності. 

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, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 
воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 
суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:  

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення 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 умови, які поставили б під значний сумнів можливість підприємство 
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 підприємство 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.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, 
а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.  

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 



визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.  

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І 

НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

Аудит річної фінансової звітності Підприємства станом на 31.12.2017 р. 
проведено Аудитором, відповідно до умов Договору № 03/17 на виконання завдання з 
надання впевненості (Аудит) від    12 березня 2018 року. 
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного 

регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) 
Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) від 31 березня 2018 

року товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» 
складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту  700,705,706 та до вимог рішень 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  від 03.12.2013   за № 2826  «Про 
затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» та  від 
16.12.2014   за № 1713 «Про затвердження Змін до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів», у зв’язку з наданням приватного акціонерного товариства 
«Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» регулярної звітної інформації 
емітента акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та базується на 
даних бухгалтерського обліку, звітності та первинних документах приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач», що були надані 
аудиторам керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.  

Питання, які викладені нижче, розглядувалися аудиторами лише в рамках проведеного 
нами аудиту річної фінансової звітності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» за 2017 рік, на 
підставі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту. 

 2.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА АКЦІЙ 
Повне найменування суб'єкта підприємництва  Приватне акціонерне товариство 

«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач»  

Код за Єдиним Державним реєстром 
підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) 

23524007 
 

Первинна дата реєстрації установчих 
документів та  орган реєстрації 

Статут зареєстровано від 15.11.1995 року 
Голосіївською районною державною 
адміністрацією м. Києва № 1 068 120 0000 003087 
(свідоцтво про реєстрацію АО1 №372812 від 
06.04.2011) 

Остання дата реєстрації змін та доповнень до 
установчих документів та орган реєстрації  

Нова редакція Статуту від 19.07.2015 року за №  
1 068 106 0127 003087 зареєстровано 
Голосіївською районною державною 
адміністрацією м. Києва (протокол загальних 
зборів акціонерів № 1 від 29.04.2015року) 
внесення змін у законодавство України.  

Фактичне місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Васильківська,16 

Телефон (044)257-41-14 

Основні види діяльності  КВЕД: 

21.20  - Виробництво фармацевтичних препаратів 
і матеріалів 

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску 
цінних  паперів 

№ 293/10/1/11 вiд 12.07.2011 року видане 
НКЦПФР України 

Ліцензії,дозволи,свідоцтва - Ліцензія серії АГ № 572855 від 22.06.2011 р. на 
«Виробництво ветеринарних медикаментів і 
препаратів, оптова, роздрібна  торгівля 
ветеринарними медикаментами і препаратами», 
видана Державним комітетом ветеринарної 
медицини. Строк дії  ліцензії необмежений 

-  Ліцензія серії АБ № 550005 від 28.07.2010 р. на 
«Надання послуг з перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом», видана 
Міністерством транспорту та зв’язку України. 



Строк дії  ліцензії необмежений 

 

Адреса Інтернет сайту http://www.ukrzoovet.com.ua 

 
ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» має територіально відокремлені структурні 

одиниці , філій та представництв , які не виділені на окремий баланс. 
№/
№ 

Числовій 
номер філії 
(структурног
о підрозділу) 

Код за ЄДРПОУ- 
для 
оподаткування 

Найменування філії(структурного 
підрозділу) 

Адреса філії(структурного 
підрозділу) 

1 006 24796682 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Миколаївська 
філія 

54003,м. Миколаїв, вул. 
Чкалова,буд.215 

2 007 25975518 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Новгород - 
Сіверська філія 

16000, м. Новгород – 
Сіверський, вул. Леніна, 
буд.13/1 

3 008 25654330 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Тлумачська філія 

78000, Івано- франківська 
обл., Тлумач,Винниченка, 
буд.6а 

4 009 25660051 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Уманська філія 

20302, Черкаська 
обл.,Умань, вул. Жовтневої 
революції, буд.67 

5 011 24841833 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Чернігівська філія 

14034, Чернігів, вул.1 
Травня, буд. 180 

6 015 23241404 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Гребінківська 
ветеринарна аптека 

08662, Київська обл.,смт 
Гребінки, вул.Київська,140/1 

7 016 25691471 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Кожанська 
ветеринарна аптека 

08500,Київська обл., 
м.Фастів, вул. Буйко-1 

8 022 23902047 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Олександрійська 
ветаптека 

28000, м. Олександрія, 
вул.Шевченка, буд.60/2 

9 023 26230217 ПрАТ ВНП «Укрзооветпромпостач», 
Більводська ветаптека 

92800, смт Біловодськ, 
вул.Леніна, буд.103 

10 026 25617279 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Балакліївська 
філія 

64200, Харківська обл., 
м.Балаклія, вул. 
Муканова,53 

11 027 06718282 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Золочівська філія 

62203, смт Золочів, вул.Б. 
Хмельницького,38 

12 028 24118404 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач», Скадовська філія 

75700,Херсонська обл., м. 
Скадовськ, вул.Радянська,42 

13 029 25727401 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Лисянська філія 

19300,Черкаська обл.,смт 
Лисянка, вул.Петровського, 
буд. 36а 

14 031 21445686 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Буковинська філія 

60400, Чернівецька обл.,смт 
Глибока, Майдан Базарний 

15 033 25691235 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Житнігірський  
РЦСОТ 

09600,Київська обл.,смт 
Рокитне, вул.Радянська,117 

16 036 25445677 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Ужгородська філія 

88015,Закарпатська обл.,м. 
Ужгород, вул. Минайська, 
буд.40 

17 037 25784056 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Пирятинська філія 

37000, Полтавська обл.,м. 
Пирятин, вул.Радянська,32 

18 038 25789454 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Івано - 
франківська філія 

77700,Івано- франківська 
обл.,см Богородчани, 
вул.Петраша,8а 

19 040 24889774 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 

08030,Київська 
обл.,с.Плахтянка, вул. 



«Укрзооветпромпостач», Плахтянська філія Кавказська, буд.4 

20 044 24013102 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Лебединська філія 

42200,Сумська 
обл.,м.Лебедин,вул.Карпова,
буд.16/3 

21 045 25819882 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Криворізька філія 

50005,Дніпропетрівська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. 
Орджонікідзе, буд.49 кв.3 

22 046 24012462 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Сумська філія 

40009,м. Суми, вул. 
Набережна Р.Стрілки, буд.46 

23 048 25896300 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Богуславська філія 

09700,Київська обл., 
м.Богуслав, 
вул.Я.Мудрого,буд.5 

24 060 26123303 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Мелітопольська 
філія 

72312,Запорізька 
обл.,м.Мелітополь,вул.Красі
на,буд.13,кв.7 

25 063 26197046 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Тернопільська 
філія 

46000, м.Тернопіль, 
вул.Стаднікової, буд.4-А 

26 064 26059278 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Ізюмська філія 

64302,Харківська обл.,м. 
Ізюм, вул.Комінтерна, буд.10 

27 065 26165052 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Карлівська філія 

39500,Полтавська 
обл.,м.Карлівка, вул.60 років 
Жовтня,буд.5В 

28 072 26567951 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Тарутинська філія 

68500,Одеська обл.,смт 
Тарутине, вул.Красна, 
буд.127/1 

29 073 33934703 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Таращанська 
ветеринарна аптека 

09500,Київська обл.,м. 
Тараща, 
вул.Р.Люксембург,буд.67, 
кв.11 

30 074 34570077 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», Балтська філія 

66101,Одеська 
обл.,м.Балта,вул.Уварова,44 

31 076 37412925 Приватне акціонерне товариство 
«Виробничо-наукове підприємство 
«Укрзооветпромпостач», 
Старокостянтинівська ветеринарна аптека 

31100,Хмельницька обл.,м. 
Старокостянтинів, вул.1 
Травня, буд.22/1 

 

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» в виробничої діяльності використовує вимоги 
міжнародних стандартів GMP  та ISO . 

 

2.2. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС 

Груп», код 31992339, тел./факс (044)241-07-82/243-22-32, вул. Народного Ополчення,26-А,Київ, 
03151 вул. А.Антонова, буд.8, кв.30, Киів,03186. 

Свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 770521 від 23.04.2002 року, № запису в ЄДР 
10701070009010410. 

 Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935, видане 
аудиторською палатою України на підставі рішення  №110 від 30 травня 2002 року, термін дії до 
23.02.2022 р.,  та включенена до Переліку аудиторських фірм, які відповідають критеріям для 
проведення обов’язкового аудиту на підставі рішення Аудиторської палати України (надалі - 
АПУ) від 20.12.2012 року за № 262/3. 

Свідоцтво про відповідність системи якості №0503 від 27.11.2014 року(рішення АПУ 
№303/4) терміном дії до 31.12.2019 року. 

e-mail:barister@bigmir.net, http://www.barrister-audit.com.ua 
Директор Цимбал Галина Дмитрівна,  сертифікат  аудитора Серії А №004349, виданий 

АПУ 29 вересня 2000 року рішенням № 94, термін дії до 29.09.2019 року. 

2.3. Основні принципи , методи і процедури  та інші важливі аспекти облікової 
політики та бухгалтерського обліку 

ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  веде бухгалтерський облік господарських операцій 
щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому 
грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх 
відображення. 

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису 
згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та 
аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований. 



При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2017 рік складена на підставі 
облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним 
аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших  облікових регістрів. 
Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів та інших  
облікових регістрів обліку задовільний. 

Наказ «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику Товариства в 
2017 році », затверджений керівництвом підприємства за № 1 від 02.01.2017 року.  

Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна 
зазначити, що бухгалтерський облік ведеться в ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  відповідно 
до  вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку , інших 
нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування та 
Наказу товариства «Про облікову політику  підприємства».   

Облікова політика ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  за період, що перевірявся, не 
змінювалась.  

Стислий опис облікової політики підприємства та відповідність її законодавству України 
1. Загальні вимоги до фінансової звітності відповідають  вимогам Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених 
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку , інших нормативних документів з питань 
організації бухгалтерського обліку та містять розділи : 

• Мета фінансової звітності  
• Склад та елементи фінансової звітності  
• Якісні характеристики фінансової звітності  
• Принципи підготовки фінансової звітності  
• Основні принципи оцінки статей звітності та визнання статей балансу . 

2. Методи бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності окремих 
статей звітності відповідають  вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку , інших нормативних документів з питань організації 
бухгалтерського обліку та містять розділи : 

• Баланс ( Відображає облік усіх рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку та їх 
відображення в статтях балансу). 

• Фінансові результати (Облікова політика передбачає : визнання та класифікація 
доходу, оцінка доходу , визнання витрат, склад витрат, визначення прибутку (збитку) за 
звітний період, елементи операційних витрат , розрахунок показників прибутковості акцій, 
визначає методологічні засади  формування  інформації  про чистий прибуток на одну просту 
акцію та її розкриття у фінансовій звітності, показники чистого прибутку на одну просту  акцію  
і  скоригованого чистого  прибутку  на одну просту акцію). 

• Рух грошових коштів (Облікова політика передбачає оцінку, класифікацію, методологію 
та розкриття інформації по  наступним напрямкам діяльності підприємства, рух грошових 
коштів у результаті операційної діяльності Рух грошових коштів у результаті інвестиційної 
діяльності, рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності, зміна величини грошових 
коштів за звітний період). 

• Звіт про власний капітал (Метою складання звіту про власний капітал є розкриття 
інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду а 
також порівняння з даними попереднього звітного періоду). 

• Розкриття інформації у фінансовій звітності (Визначає : порядок надання та 
оформлення інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності, визначені 
критерії суттєвості). 

• Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах (Визначає порядок та внесення 
змін в бухгалтерський облік та фінансову звітність, в облікову політику, зміни в облікових 
оцінках, виправлення помилок, перелік подій після дати балансу , орієнтовний перелік подій, 
яка надає додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу, орієнтовний 
перелік подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу). 

• Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (визначає: порядок надання 
додаткових документів щодо пов'язаних сторін, методологічні  засади  формування  
інформації  про операції пов'язаних сторін , методи  оцінки  активів  і  зобов'язань   в 
операціях пов'язаних сторін, порядок виплат управлінському персоналу) 

• Примітки до річної фінансової звітності та інша звітність (визначає порядок 
розкриття інформації для кожного класу і видам  активів, фінансовим інструментам , 
зобов’язань, методи визнання облікових оцінок, методи визначення ризиків і відсоткових 
ставок, методи визначення справедливої вартості і припущень, перелік подій  які впливають 
на прийняття рішень про відмови від переоцінок. 



• Події  після дати балансу 
Події, що відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до 

випуску та які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності товариства, 
відображаються у фінансовій звітності. Події, що відбулися після дати балансу і які не 
впливають на фінансову звітність підприємства на цю дату, розкриваються у примітках до 
фінансової звітності, якщо такі події суттєві.  

 Допущення про безперервність діяльності  

Основні допущення - принцип нарахування та безперервності. Безперервність діяльності є 
одним з принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності ПрАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач», відповідно до якого підприємство розглядається як таке, що 
продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому. Воно не має ні наміру, ні 
потреби ліквідуватися, припиняти діяльність чи шукати захисту від кредиторів. При цьому його 
активи та зобов’язання обліковуються з огляду на те, що суб’єкт господарювання зможе 
реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання, продовжуючи звичайну діяльність.  

Фінансова звітність, що надається, ґрунтується на принципах i способах розкриття  
інформації, яки регулюються Національними стандартами фінансової звітності.  

Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненню і 
поданню фінансової звітності згідно Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику Товариства в 2017 році» покладається на голову правління та 
головного бухгалтера підприємства . 

 
На думку аудиторів, в наказі «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику Товариства в 2017 році» в повному обсязі розкрито сукупність принципів, 
методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання 
фінансової звітності, принципи та методологія бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності. 

2.4. Інформація про вартість чистих активів 

Аудитором здійснено розрахунок вартості чистих активів приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач»  станом на 31.12.2017 
року включно. Вартість активів, згідно фінансової звітності  станом на 31.12.2017 року включно, 
складає -85 153 тисяч гривень. Вартість зобов’язань, згідно фінансової звітності  станом на 
31.12.2017 року включно, складає – (3 432+17 595)- 21 027 тисяч гривень. Розрахункова 
вартість чистих активів дорівнює (85 153-21 027) – 64 126 тисяч гривень. Існуючий статутний 
капітал у сумі  341 тисяч гривень менше ніж вартість чистих активів та не підлягає коригуванню 
згідно статі 155 Цивільного Кодексу України .  

2.5. Ідентифікація та оцінка аудиторами ризиків суттєвого викривлення 
фінансової звітності внаслідок шахрайства. 

При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової 
звітності, ми розглянули отриману від ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» інформацію, як у 
вигляді тверджень(пояснень) керівництва, так і у вигляді аудиторських доказів, як того 
вимагають від аудитора Міжнародні стандарти аудиту з метою попередження викривлень 
внаслідок шахрайства. 

Відповідно до отриманих пояснень, які були розглянуті нами як того вимагають МСА, 
керівництво не має інформації про відомі факти шахрайства або підозри у шахрайстві, що 

можуть вплинути на фінансові звіти ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач». Ми також не 

отримали жодної іншої інформації про відомі факти таких дій зі сторони управлінського 
персоналу, працівників, відповідальних осіб за фінансову інформацію або інших осіб. 

2.6. Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою 
інформацією. 



При проведені аудиторської перевірки, на підставі проведених аудиторських процедур 
для отримання аудиторських доказів і тестів стосовно сум та розкриття інформації у фінансової 
звітності та порівняння фінансової звітності з іншою, ми ознайомилися з відомостями, що лягли 
в основу складання іншої звітної інформації, що подається та/або розкривається разом з 
річними фінансовими звітами. На основі її аналізу ми робимо висновок про відсутність в 
інформації щодо фінансових показників, які містять пропуски, перекручення та суттєві 
суперечності з інформацією наведеною у фінансової звітності  приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» станом на 31.12.2017 
року включно. 

Аудит фінансової звітності підприємства за 2017 рік. проведений вибірковим порядком 
аудитором  до перевірки  приймались лише суттєві виправлення (помилки). 

При визначення рівня суттєвості аудитором використовувався наступний метод 
розрахунку:  

Можливі значення базового 
показника, в тис. грн.  

Рівень (межа, границя) суттєвості, 
у % 

Межа суттєвої помилки, в тис. грн. 

0 – 25 2 0 – 0,5 

25 – 50 1,67 0,42 – 0,84 

50 – 100 1,37 0,68 – 1,37 

100 – 500 1,07 1,07 – 5,35 

500 – 2 000 0,77 3,85 – 15,4 

2 000 – 5 000 0,27 5,4 – 13,5 

5 000 – 10 000 0,17 8,5 – 17 

10 000 – 100 000 0,05 5 – 50 

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звiтностi – валюта 
Балансу Товариства станом на 31.12.2017 р. Отже, станом на 31.12.2017 р. валюта балансу 
Товариства становила 85 153 тис. грн., вiдповiдно – рівень (межа, границя) суттєвості 
визначена на рiвнi 42,6 тис. грн. Це означає, що усі можливі випадки допустимих помилок в сумі 
42,6 тис. грн. й вище розглядались як суттєві. 

2.7. Особлива інформація про емітента 
Згідно Статі 41 «Особлива інформація про емітента» Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок» , особлива інформація про емітента - інформація про будь-які дії, що 
можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни 
вартості його цінних паперів.  

На протязі 2017 року в Приватному акціонерному товаристві «Виробничо-наукове 
підприємство «Укрзооветпромпостач»   відбувалися події, що згідно статті 41 Закону є 
особливою інформацією та дані надаються в засоби масової інформації та в Національну 
Комісію з Цінних Паперів а Фондового Ринку (надалі – НКЦПФР), а саме: 

Розміщення інформації про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 
представництв , розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.03.2017 , 
опублікована у Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №61 
30.03.2017 , на власній сторінці http:// www.ukrzoovet.com..ua в мережі Інтернет 29.03.2017 р. 

Розміщення річної звітності та інформації, розміщена у загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії 25.04.2017 , опублікована у Вiдомостi Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку №78 25.04.2017 , на власній сторінці http:// www.ukrzoovet.com..ua в мережі 
Інтернет 25.04.2017 р. 

Звільнення та призначення посадових осіб членів наглядової ради розміщена у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2017 р., опублікована у Вiдомостi 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №78 25.04.2017р., на власній сторінці 
http:// www.ukrzoovet.com.ua в мережі Інтернет 24.04.2017 р. 
 

Інших даних про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан 
емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів в ПрАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач» не здійснювалось. 

2.8. Виконання значних правочинів 
На протязі 2017 року   в ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»   не відбувалося виконання 

правочинів, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», які є значними. 
Значними правочинами - являються правочини на суми 10 і більше відсотків вартості активів 
товариства за даними балансу на початок звітного періоду( 85 329 х10%) в розмірі 8 532,9 
тис.грн. 

2.9. Аудит оцінки стану впровадження корпоративного управління 



 Дослідженнями аудиторів визначено, що корпоративне управління ПрАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач» здійснюється згідно вимог діючого законодавства України та Статуту 
підприємства. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів, рішення затверджуються 
та виконуються виконавчим органом  на підставі протоколів загальних зборів акціонерів, що 
передбачено у Статутних документах. Згідно Статуту за виконанням рішень загальних зборів 
акціонерів та узгодженням деяких фінансово – правових зобов’язань товариства  здійснює 
наглядова рада,  усі виконання та узгодження письмово  підтверджені та зафіксовані у 
документообігу, пов'язаного з фінансово – господарською діяльністю товариства. На думку 
аудиторів, можна зробити висновок, що підприємство в цілому дотримується вимог до 
корпоративного управління по відношенню до усіх акціонерів. Наявність здійснення 
корпоративного управлення підтверджується : 

- Протоколами загальних зборів акціонерів; 
- Наявністю органів управління: наглядової ради, правління, ревізійної комісії, які керуються 

в своїй діяльності Статутом підприємства; 
Наявністю інформації про діяльність підприємства та фінансові результати, яка 
затверджується щорічно незалежним аудитором, загальними зборами акціонерів та 
розміщується у засобах масової інформації та в мережі Інтернет.   

2.10. Аудит активів підприємства 
 Станом на 31.12.2017 року включно загальні активи ПрАТ «ВНП 

«Укрзооветпромпостач» зменшились в порівняні з даними на початок 2017 року ( 100-(85 
153/85 329*100)) =0,2) на 0,2 відсотка та складають 85 153 тисяч гривень. Зменшення 
активів відбулося, в основному, за рахунок зменшення залишків дебіторської 
заборгованості. 

Активи підприємства станом на 31.12.2017 року включно складаються з: 
№ 
пунк
ту 

Код 
рядку 
балансу 

Статі звітності Залишок 
станом на 
31.12.2017 
року включно 
по даним 
фінансової 
звітності, тис. 
грн 

№ Балансового 
рахунку 
аналітичного 
обліку  

Залишок 
станом на 
31.12.2017 року 
включно по 
аналітичному 
обліку, грн 

Відповідність 
законодавству 
України про 
облік, 
класифікацію та 
розкриття 
інформації  

1 1000 Нематеріальні 
активи 

112   П(С)БО 8 
«Нематеріальні 
активи», 
затверджено 
наказом МФУ від 
18.10.1999 року 
за № 242 
 
 

 1001 Первісна вартість 283 123 «Право на 
комерційне 
назначення» 
124 «Право на 
об’єкти промислової 
власності»  
125 «Авторське 
право та суміжні 
права» 
127 «Інші 
нематеріальні 
активи» 

46 345,00 
 
 

5 655,00 
 
 

180 244,75 
 
 

51 281,86 

 1002 Накопичена 
амортизація 

171 133 «Знос 
нематеріальних 
активів» 

171 235,01 

2 1005 Незавершені капітальні 
інвестиції 

537 152 
«Придбання(вигото
влення) основних 
засобів» 
153«Придбання(виг
отовлення) інших 
необоротних 
матеріальних 
активів» 
154«Придбання(ств
орення)нематеріаль
них активів» 
 

473 017,19 
 
 
 

31 286,67 
 
 
 
 

33 000,00 

П(С)БО 7 
"Основні засоби", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
27.04.2000 року 
за № 92 

3 
 

1010 Основні засоби 14 727   

 1011 Первісна вартість 33 822 10 «Основні 
засоби» 
11 «Інші необоротні 
матеріальні активи» 

32 830 971,49 
 

990 656,20 

 1012 Знос 19 095 131 «Знос основних 
засобів» 
132 «Знос інших 
необоротних 

18 104 068,69 
 

990 656,20 



матеріальних 
активів» 

4 1030 Довгострокові 
фінансові інвестиції; 
Які облікуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств 

1 275 141 «Інвестиції в 
асоційовані 
підприємства» 
 

1 274 991,40 

 
ЗУ «Про цінні 
папери та 
фондовий ринок» 
від 23.02.2006 № 
3480-IV; 
П(С)БО 12 
«Фінансові 
інвестиції», 
затвердженого 
наказом МФУ від 
26.04.2000 року за 
№ 91; 
П(С)БО 13 
«Фінансові     
інструменти» в 
редакції наказу 
МФУ від 30.11.2001 
№ 559. 

5 1035 
 

Інші фінансові 
інвестиції 

511 143 «Інвестиції не 
пов’язаним 
сторонам » 

510 566,78 

6 1045 Відстрочені податкові 
активи 

121 17 «Відстрочені 
податкові активи» 

169 689,00 П(С)БО 17 
"Податок на 
прибуток".  
Податковий 
Кодекс України 

7 1000 Запаси                                              34 311 

7.1 1101 Виробничі запаси 15 952 201 «Сировина й 
матеріали» 
203 «Паливо» 
204 «Тара й тарні 
матеріали» 
205 «Будівельні 
матеріали» 
207 «Запасні 
частини» 
209 «Інші 
матеріали» 
22 «Малоцінні та 
швидкозношувані 
предмети» 

12 485 803,56  
 

58 564,72  
3 025 048,94 

 
49 744,07  

 
50  387,51 

 
277 014,02 

 
5 630,48 

П(С)БО 9 
“Запаси”, 

затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року 

за № 246 
П(С)ОБ 16 
"Витрати", 

затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 

року N 318  

7.2 1102 Незавершене 
виробництво 

658 25 
«Напівфабрикати» 

658 152,47  

7.3 
 

1103 
 

Готова продукція 
 

5 189 26 «Готова 
продукція» 

5 189 228,44  

7.4 1104 Товари 12 511 281 «Товари на 
складі» 
282 «Товари в 
торгівлі» 
284 «Тара під 
товарами» 
285 «Торгова 
націнка» 

8 509 533,36 
 

8 527 201,07 
 

22 887,90 
 

- 3 412 538,80 

 

8 1125 Дебіторська 
заборгованість за 
товари, роботи, 
послуги 

21 856 361 «Розрахунки з 
вітчизняними 
покупцями» 
362 «Розрахунки з 
іноземними 
покупцями» 
381 «Резерв 
сумнівних боргів» 

20 110 848,41 
 
 

1 765 569,23 
 
 

-12 638,76 

П(С)БО 10 
"Дебіторська 
заборгованість", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
08.10.1999 року за 
№ 237  
Податковий кодекс 

України 9 1130 Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками: 
виданими авансами 

2 780 3711 "Розрахунки за 
виданими авансами" 
3712 «"Розрахунки 
за виданими 
авансами" 
 

1088228,21 
 

1691915,17 

10 1136 З бюджетом 874 6413 «Розрахунки по  
податку на 
прибуток» 

874 077,55 

11 1155 Інша дебіторська 
заборгованість 

6 176 372 «Розрахунки з 
підзвітними 
особами» 
374 «Розрахунки за 
претензіями» 
3771 «Розрахунки з 
іншими дебіторами» 
 

5427,55 
 
 

22 865,25 
 

6 147 736,26 
 
 



12 1165 Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

1 711 301 «Каса в 
національної валюті» 
311 «Поточні 
рахунки в 
національної 
валюті» 
312 «Поточні 
рахунки в іноземної 
валюті» 
313 «Інші рахунки» 
333 «Грошові кошти 
в дорозі» 

143 144,01 
 

1 088 469,41 
 
 

454 093,78 
 
 
 

4 102,20 
13 036,60 

Законодавство 
України про 

ведення 
розрахунково – 

касових операцій 
в національної ті 
іноземної валютах 

13 1170 Витрати майбутніх 
періодів 

138 39 «Витрати 
майбутніх періодів» 

138 005,66 П(С)ОБ 16 
"Витрати", 
затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 
року N 318 

14 1190 Інші оборотні активи 14 6412»Розрахунки по 
ПДВ» 
643 «Податкові 
зобов’язання» 
 

11 795,57 
 

2 016,95 

П(С)БО 10 
"Дебіторська 
заборгованість", 
затвердженого 
наказом МФУ від 
08.10.1999 року за 
№ 237  
Податковий кодекс 

України 

Разом активи 85 153    

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ АКТИВІВ ЕМІТЕНТА 
До 
пун
кту 
№1 

   На балансі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» обліковуються нематеріальні активи в основному у 
виді авторських прав та інших нематеріальних активів. Нарахування амортизації на нематеріальні 
активи здійснюється прямолінійним методом, на підставі наказу про облікову політику для кожної 
одиниці нематеріального активу окремо. 

      Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на витрати 
підприємства. Коефіцієнт зносу складає 60,4 відсотків. Вартість придбаних(створених) підприємством 
нематеріальних активів складає 80,3 тисяч гривень. Коефіцієнт оновлення 28,3 відсотка. 
     Згідно наданих документів підприємством на аудиторську перевірку, обмежень права власності  або права 
використання нематеріальних активів не встановлено. 

До 
пун
кту 
№2 

Облік капітальних інвестицій класифікується на групи та облікується на балансових рахунках  
бухгалтерського обліку 15 «Капітальні інвестиції» відповідно до затрат по собівартості 
придбання(виготовлення). Нарахування амортизації по даним  активам провадиться з дати вводу в 
експлуатацію. 

 
 
 
 
До 
пун
кту
№3 

Основні засоби  та інші необоротні матеріальні активи на підприємстві складаються з : 
№  та назва балансового 
рахунку 

Первісна 
вартість,  
тис.грн 

Сума накопиченої 
амортизації (Знос), 

тис грн 

Залишкова 
вартість, 
 тис.грн 

Коефіцієнт зносу, % 

101 «Земельні ділянки» 231  231 0,0 

103 «Будинки і споруди» 15 857 6 044 9 813 38,1 

104 «Машини та 
обладнання» 10 513 6 261 4 252 59,6 

105 «Транспортні засоби» 5 277 4 999 278 94,7 

106 "Інструменти, прилади та 
інвентар" 919 782 137 85,1 

109 «Інші основні засоби» 34 19 15 55,7 

112 "Малоцінні 
необоротні матеріальні 
активи" 991 990 1 99,9 

Разом 33 822 19 095 14 727 56,5 

        Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, які використовуються в виробництві, для виконання 
робіт і послуг, для управлінських потреб, в фінансовій звітності  обліковані по залишкової вартості, яка 
складається  з первісної вартості (собівартість придбання) за відрахуванням амортизаційних нарахувань (зносу). 
Придбані основні засоби обліковуються по собівартості придбання. 
          Дооцінка (переоцінка) основних засобів проведена за 1992-1996 рік на підставі законодавства, з 1997 року 
основні засоби не дооцінювались(переоцінювались) . 

Нарахування амортизації по основним засобам в бухгалтерському обліку проводилось у відповідності до 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-Х11 від 16.07.1999 року, згідно 
вимог П(С)БО 7 та облікової політики підприємства – прямолінійним методом, розрахунок методу відповідає – 
податковому методу, що не суперечить вимогам діючого законодавства. 
Нарахування амортизації по групі "Малоцінні необоротні матеріальні активи" та «Інші необоротні активи» в 
бухгалтерському обліку проводилось у першому місяці використання об’єкту у розмірі 100 % його вартості . 
           Амортизація (знос) основних засобів та інших необоротних активів списується на витрати підприємства. 
           Об’єкти основних засобів та інших необоротних активів списуються з обліку підприємства  в разі реалізації 
або в разі ліквідації (вибуття) активу в зв’язку з закінченням строку їх корисного використання (експлуатації) по 
ліквідаційної вартості. Дохід або збиток від продажу або іншого вибуття об’єктів основних засобів облікується як 
різниця між договірною вартістю продажу і залишковою вартістю цих об’єктів та визначається як дохід або 
витрати. 
        Станом на 31.12.2017 року включно обліковано основних засобів первісна вартість яких повністю 
амортизована на суму 9 630 тисяч гривень, залишкова вартість основних засобів яка тимчасово не 



використовується на суму 294 тисяч гривень та первісна вартість основних засобів переданих  в оренду складає 
10 302 тисяч гривень. 
        Згідно наданих документів підприємством на аудиторську перевірку, обмежень права власності на основні 
засоби  або права використання основних засобів не встановлено. 

До 
пун
ктів 
№4
-5 

Облік довгострокових фінансових інвестицій, які придбані для використання в господарської діяльності, 
обліковуються у ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» за методами - участі в асоційовані підприємства та як інші 
фінансові інвестиції з не пов’язаними сторонами  на субрахунку бухгалтерського обліку 14 «Довгострокові 
фінансові Інвестиції» та були здійснені у вигляді придбання корпоративних прав, станом на 31.12.2017 року 
включно  загальна залишкова вартість складає 1 785 558,18  гривень та обліковані : 
Корпоративні права за участю в асоційовані підприємства за собівартістю, а інші фінансові інвестиції за 
справедливою вартістю. 

До 
пук
ту 
№6  

Відстрочені податкові активи(ВПА) це тимчасові податкові різниці, що підлягають 
відніманню (призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) в майбутніх 
періодах і є базою для розрахунку ВПА. Порядок обліку відображено в Наказуі «Про організацію бухгалтерського 
обліку та облікову політику Товариства в 2017 році». 

До 
пун
ктів  
№7  

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група, обліковими цінами є – 
первісна вартість запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції облікуються згідно з галузевою 
інструкцією,  що відповідає вимогам П(С)БО 9 «Запаси»  та  Наказу «Про організацію бухгалтерського обліку та 
облікову політику Товариства в 2017 році». Методи, які використаються підприємством по відображенню витрат 
відповідають вимогам законодавства України. 

Списання матеріалів і матеріальних цінностей провадиться на підставі актів на списання, калькуляцій, 
технологічних норм, видаткових накладних, товаро - транспортних накладних та інших документів, усі документи 
підписані та  затверджені уповноваженими особами і керівниками підприємства.  

Активи, що використовуються протягом не більш одного року, або нормального операційного циклу, 
якщо він більш року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та облікуються на 
підприємстві   на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». Відповідно до вимог пункту 23 П(С)БО 9 
«Запаси» від 20.10.1999 року в редакції наказу МФУ № 246  та  Наказу підприємства «Про організацію 
бухгалтерського обліку та облікову політику Товариства в 2017 році», вартість цих малоцінних та 
швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, підприємство виключає і складу активів ( списується 
з балансу на витрати) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку та цих предметів за місцями їх 
експлуатації у відповідних матеріально - відповідальних осіб протягом строку їх фактичного або нормативного 
використання. 

Визначені методи обліку придбання і вибуття запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, 
товарів були незмінні протягом звітного періоду , витрати по запасам визначаються по методу ФІФО.  

Придбання і вибуття запасів, товарів, готової продукції підтверджено первинними документами. 
До 
пун
ктів 
№8
-11 
 

    Оцінка поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом 
одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг, на підставі первинних документів 
(договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, актів прийому – передачі(здачі) виконаних 
послуг(робіт) та інших, підписаних та прийнятих  замовниками і покупцями), покупцям (замовникам) передані 
ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на об’єкти продажу. Сума доходу(виручки) може бути достовірно 
визначена виходячи зі ступеня завершеності операції на дату балансу та якщо може бути достовірно оцінений 
результат цієї операції , дебіторські заборгованості оцінюється за первісною вартістю. По умовам договорів 
оренди, в яких підприємство значиться як орендодавець, дебіторська заборгованість визначається одночасно з 
доходом від операційної оренди як інший операційний дохід відповідного звітного періоду з урахуванням способу 
одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта операційної оренди.  
             Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включається до підсумку 
балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу 
обчислюється величина резерву сумнівних боргів. Після первинної оцінки дебіторської заборгованості, 
дебіторська заборгованість враховуються за амортизованою вартістю з використанням ефективної процентної 
ставки за вирахуванням резерву від знецінення.    
 Уся сума поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за термінами 
непогашення : 

Класифікація На кінець року, тис грн На кінець року, % 

До 360  днів  21 856 100 

         Договори оренди. 
       По умовам договорів оренди, в яких підприємство значиться як орендодавець, дебіторська заборгованість 
визначається одночасно з доходом від операційної оренди визнається іншим операційним доходом відповідного 
звітного періоду з урахуванням способу одержання економічних вигод, пов'язаних з використанням об'єкта 
операційної оренди. 
   Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами містить переплату  в рахунок наступного 
придбання товаро- матеріальних цінностей, послуг і робіт.. 
         Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом містить переплату по податкам  
          Інша дебіторська заборгованість , поточна та містить дебіторську заборгованість, яка не вийшла в 
вищевказані дебіторські заборгованості 
         Уся сума  іншої поточної заборгованості за товари, роботи, послуги в розрізі її класифікації за термінами 
непогашення : 

Класифікація На кінець року, тис грн На кінець року, % 

До 360  днів  6 176 
 

100 
 

 

До 
пун
кту 
№ 
12 

    Облік грошових коштів в національної та іноземної валюті, відповідає вимогам діючого законодавства України, 
операції по розрахунковому рахунку та касовим операціям ведуться без порушень  
    Залишки грошових коштів на поточних рахунках в національної та іноземної валютах підтверджено виписками 
банківських установ та довідками звірки з банківськими установами,  залишок в касі у національній валюті станом 
на 31.12.2017року включно підтверджено актом інвентаризації . 
        В товаристві залишок грошових коштів складається з коштів, які можна використати для операцій протягом 
усього періоду діяльності, обмежень згідно документів не існує. 

До пункту №13 



Витрати майбутніх періодів складаються зі сплати витрат по періодичним виданням та іншим витратам майбутнього 
періоду. Згідно вимог законодавства по бухгалтерському обліку, підприємство провадило зараховування цих витрат 

щомісячно на адміністративні витрати  підприємства. 
До пункту 14 У складі інших оборотних активів облікується в основному дебіторська заборгованість, яка складається з 
оборотних кошів по податку на додану вартість . 
 

 

На думку аудиторів, дані фінансової звітності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  
станом на 31.12.2017 року включно,  відносно активів товариства,  грошових коштів, 
витратам майбутніх періодів відповідають даним реєстрів аналітичного і синтетичного 
обліку та первинним документам, наданих на розгляд аудитору, склад, достовірність і 
повнота їх оцінки в цілому та ступінь розкриття за видами активів відповідають 
законодавству України та Національним Стандартам Бухгалтерського Обліку. Звіт про 
рух грошових коштів за 2017 рік відповідає НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності»  
 

2.11. Аудит власного капіталу 

Власний капітал станом на 31.12.2017 року включно становить 64 126 тисяч гривень, 
класифіковано і визначено без порушень . 
 Збільшення власного капіталу за 2017 рік (64126 – 64018= 108) на суму 108 тисяч 
гривень відбулось за рахунок нерозподіленого прибутку за 2017 рік в сумі 156 тисяч 
гривень та зменшення прибутку на податкові зобов’язання минулих років .  

   
 
 
 
  Власний капітал підприємства станом на 31.12.2017 року включно складаються з: 

№
 
п
у
н
к
т
у 

Код 
рядку 
баланс
у 

Статі звітності Залишок 
станом на 
31.12.2017 
року 
включно 
по даним 
фінансової 
звітності, 
тис. грн 

№ Балансового 
рахунку 
аналітичного 
обліку  

Залишок 
станом на 
31.12.2017ро
ку включно 
по 
аналітичном
у обліку, грн. 

Відповідність 
законодавству 
України про облік, 
класифікацію та 
розкриття 
інформації  

1 1400 Статутний капітал 341 40 «Статутний 
капітал» 

340 570,50 П(С)БО1- П(С)БО 34 
 

2 1410 Додатковий капітал 1 653 411 «Додатковий 
капітал» 
422 «Інший 
вкладений 
капітал» 

1 291 167,44 
 

361 720,00 

3 1415 Резервний капітал 23 343 43 «Резервний 
капітал» 

23 343 055,98 

Обліковані 

відрахування в 

відсотках до  

нерозподілено

го прибутку 

створення 

Резервних 

фондів 

4 1420 Нерозподілений 
прибуток(непокритий 

збиток) 

38 789 441«Прибуток 
нерозподілений» 

38 789 681,70 

Разом власний капітал 64 126   

   

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ 
Приватне акціонерне товариство «Виробничо-наукове підприємство 

«Укрзооветпромпостач» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Виробничо-
наукове підприємство "Укрзооветпромпостач",зареєстрованого Голосіївською районною 
держадміністрацією в м. Києві, 15 листопада 1995 р., номер запису державної реєстрації 
10681200000003087.Зміна назви затверджено  Загальними зборами акціонерів протокол № 1 
від  04.04.2011 року. 

Статутний капітал Товариства відповідно до Статуту ( нова редакція), затвердженого 
Загальними зборами акціонерів протокол № 1 від  04.04.2011 року, становить 340 570,50 грн. і 
поділений на 1 362 282  простих іменних акцій номінальної вартістю 0,25 грн. кожна., форма 
випуску бездокументарна.  



Новою редакцією Статуту від 19.07.2015 року за №  1 068 106 0127 003087 
зареєстровано Голосіївською районною державною адміністрацією м. Києва (протокол 
загальних зборів акціонерів № 1 від 29.04.2015року) Статутний капітал зареєстровано в сумі 
340 570,50 гривень, якій поділений на 1 362 282 штук простих іменних акцій номінальною 
вартістю 0,25грн. кожна в бездокументарній формі існування. 
 Випуск акцій простих іменних в бездокументарній формі існування на величину статутного 
капіталу зареєстровано Національній комісією з цінних паперів та фондового ринку України , 
реєстраційний № 293/10/1/11 вiд 12.07.2011року. 
Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Центральний депозитарій ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Код за ЄДРПОУ 30370711  
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Подiльський 
 м.Київ вул.Нижнiй Вал,17/8  
телефон (044)5910418,(044)4825205  
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть.  Надає послуги з обслуговання 
 рахунку Емiтента 

Депозитарна установа Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Комекс-фiнанс",  
Код за ЄДРПОУ 24381627 
 Місцезнаходження 03150 Київська Печерський  м.Київ Червоноармiйська,65 
 Номер ліцензії АЕ №263371, назва державного органу,що видав 
 ліцензію НКЦПФР,дата видачі ліцензії 24.09.2013  
телефон (044)289-10-70 Факс (044)289-34-78  
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть.Надає послуги депозитарної  
установи  з яким товариство уклало  договiр в наслiдок дематерiалiзацiї 

   
За 2017 рік змін в Статному капіталі ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»   не 

відбувалось. 
Станом на дату надання аудиторського висновку, на підставі зведеного облікового 

реєстру власників цінних паперів, наданого ПАТ „Національний депозитарій Украіни”, 
розподіл акцій складається з інформацію, яку аудитор не описує в аудиторському звіті згідно 
умов договору. 

  По даним аудиторської перевірки, станом на 31.12.2017 року включно , статутний 
капітал становить 340 570,50 грн., якій поділений 1 362 282 штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 025 грн. кожна в бездокументарній формі існування, зобов’язання 
акціонерів  перед ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач», щодо сплати та розподілу акцій    
виконана  в повному обсязі, статутний капітал сформовано та сплачено повністю в 
встановлені законодавством терміни. Аналітичний облік балансового рахунку 40 
«Статутний капітал» відповідає законодавству України. 
Прибуток підприємства. 
 За 2017  рік підприємство прибуток не використовувало . 
Прибуток за 2017 рік складає 156 тисяч гривень, це привело к збільшенню власного капіталу 

Розрахунок показників прибутковості акцій за 2017 рік (гривень): 
Назва статті Код рядка звіту 

про фінансові 
результати 

Дані станом на 
31.12.2017 року 
включно 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 362 282 

Скориговано середньорічна кількість простих акцій 2605 1 362 282 

Чистий прибуток(збиток) на одну просту акцію 2610 0,1145 

Скоригований чистий прибуток(збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,1145 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - 

  На думку аудиторів, розкриття інформації про власний капітал в балансі  та в звіті 
про власний капітал за 2017 рік в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства 
України. 

2.12. Аудит зобов’язань емітента 
Станом на 31.12.2017 року включно загальні зобов’язання  ПрАТ «ВНП 

«Укрзооветпромпостач»,  зменшились в порівняні з даними на початок 2017 року (100- 
((3432+17595)/(3432+17879)*100))=1,3)  на 1,3 відсотка та складають 21 027 тисяч гривень.  

Зменшення зобов’язань відбулося, в основному, за рахунок зменшення поточних 
зобов’язань (в основному за рахунок кредиторської заборгованості за  товари, роботи, 
послуги). 
Зобов'язання і забезпечення підприємства станом на 31.12.2017 року включно : 

№ 
пунк

ту 

Код 
рядку 

балансу 

Статі звітності Залишок 
станом на 

31.12.2017ро
ку включно 

№ Балансового 
рахунку 

аналітичного обліку 

Залишок 
станом на 

31.12.2017 року 
включно по 

Відповідність 
законодавству 

України про 
облік, 



по даним 
фінансової 
звітності, 
тис. грн 

аналітичному 
обліку, грн 

класифікацію 
та розкриття 
інформації 

Довгострокові зобов’язання: 

1 1515 Інші 
довгострокові 
зобов’язання 

3 432 511 «Інші 
довгострокові 
зобов’язання» 

3 432 119,00 П)С)БО 11 
«Зобов'язання», 
в редакції наказу 
МФУ від 
31.01.2000 року  
за № 20 

Поточні зобов’язання: 

1 1600 Короткострокові 
кредити банків 

4 390 601 «Короткострокові 
кредити банків» 

4 390 000,00 П)С)БО 11 
«Зобов'язання», 
в редакції наказу 
МФУ від 
31.01.2000 року  
за № 20 

2 1615 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за  
товари, роботи, 

послуги 

8 951 631 «Розрахунки з 
вітчизняними 
постачальниками» 
632 «Розрахунки з 
іноземними 
постачальниками» 
 

3 406 980,98 
 
 

5 544 287,82 

П)С)БО 11 
«Зобов'язання», 
в редакції наказу 
МФУ від 
31.01.2000 року  
за № 20 
П(С)БО 9 
“Запаси”, 
затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року 
за № 246 
П(С)ОБ 16 
"Витрати", 
затвердженого 
наказом МФУ від  
31 грудня 1999 
року N 318 
П(С)БО 26 
"Виплати       
працівникам"      
в редакції наказу 
МФУ від 
28.10.2003 № 
601 Податковий 
Кодекс України 
Закони про 
державне 
соціальне 
страхування та 
пенсійне 
забезпечення. 
ЗУ «Про оплату 

праці»(Із змінами 
і доповненнями) 
від  24 березня 
1995 року за N 

108/95-ВР 

3 1620 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

бюджетом 

313 6411 «Прибутковий 
податок з 
працівників» 
 

313 299,08 
 
 
 

4 1625 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками зі 

страхування 

238 651 «За 
розрахунками по 
ЄСВ» 
 

237 977,11 

5 
 

1630 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

оплати праці 

974 661 «Розрахунки за 
заробітною платою»  

 

973 714,93 

6 1635 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

одержаних 
авансів 

21 681 «Розрахунки за 
авансами 
одержаними» 
6441 «Податковий 
кредит» 
 

17 872,05 
 
 

2 978,68 

7 1640 Поточна 
кредиторська 

заборгованість за 
розрахунками з 

учасниками 

52 671 «Розрахунки з 
учасниками» 

51 812,26 

8 1660 Поточні 
забезпечення 

1 743 471 «Забезпечення 
виплат відпусток» 

1 743 241,23 

9 1690 Інші поточні 
зобов’язання 

913 6851 «Розрахунки з 
іншими 
кредиторами» 
54 «Відстрочені 
податкові 
зобов’язання» 
642 «Ресурсні 
платежі» 

648 747,01 
 
 

49 164,18 
 
 

217 840,88 

Разом зобов’язання 21 027    

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

До 
пункту 
№ 1 

Інші довгострокові зобов’язання облікуються на підприємстві в виді довгострокових зобов’язань по 
договорам за цінні папери (векселі). Термін погашення не обмежено. 

Поточні зобов’язання: 

До 
пункту 
№ 1 

Короткострокові кредити банків - овердрафт АТ «ПРОКРЕДИТБАНК», по договору короткострокові оборотні 
кошти. Термін погашення  2018 рік. 



До 
пункту 
№ 2 

Поточна кредиторська заборгованість за  товари, роботи, послуги з постачальниками обліковується на 
підприємстві одночасно з отриманням виробничих запасів, товарів, отриманим роботам (послугам), які 
пов’язані з загальновиробничими, адміністративними, інших операційними, фінансовими, іншими 
витратами(в інші витрати включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані 
безпосередньо з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). 

До 
пункту 
№ 3 

Дані, відображені в звітності по розрахункам з бюджетом по прибутку, податку на додану вартість, по 
доходу з фізичних осіб та іншим податкам і платежам, а також по відрахуванням до загальнодержавних 
фондів, відповідають даним синтетичних та аналітичних рахунків бухгалтерського обліку та податкової і 
іншої звітності. Зобов'язання підприємства  за розрахунками з  бюджетом визначаються згідно діючого 
законодавства. Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

До 
пунктів

№ 
4-5 

Зобов'язання підприємства за розрахунками зі страхування  визначаються згідно діючого законодавства 
 Поточні зобов'язання  за розрахунками з  оплати праці облікуються одночасно з витратами  по собівартості 
виробництва продукції, загальновиробничими, адміністративними, інших операційними,  іншими витратами. 
Для нарахування заробітної плати, відділ бухгалтерського обліку підприємства використовував наступні 
документи: 

 штатний розклад. 

 накази про прийняття на роботу працівників. 

 договори цивільне – правового характеру і акти виконаних робіт до договорів.  

 табелі обліку робочого часу. 

 Наряди на виконання робіт і послуг та інші. 
Усі зобов’язання по оплаті праці поточні. 

До пункту № 6 
Поточні зобов'язання  за розрахунками з одержаних авансів облікуються на підприємстві в складі попередніх оплат по 
договорам з контрагентами –покупцями. 

До пункту № 7 
В складі поточних розрахунків з учасниками  обліковані зобов’язання які складаються з нарахування дивідендів 
минулих років. 

До пункту № 8 
В складі поточних забезпечень  обліковані зобов’язання які складаються з нарахування майбутніх виплат (резерв 

відпусток). 

До пункту № 9 
В складі інших поточних зобов'язань  обліковані зобов’язання які не вийшли в склад вищевказаних. 

 
На думку аудиторів, дані фінансової звітності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач» 

станом на 31.12.2017 року включно, по відображенню зобов’язань, відповідають даним 
реєстрів аналітичного і синтетичного обліку та первинним документам, наданих на 
розгляд аудиторам, склад, достовірність і повнота, їх оцінки в цілому та ступінь 
розкриття інформації за видами зобов’язань, відповідають законодавству України та 
Національним Стандартам Бухгалтерського Обліку та облікової політики підприємства. 

2.13. Аудит фінансових результатів 
Склад доходів та витрат за 2017 рік 

№ 
пункту 

Код 
рядку 

звіту про 
фінансо

ві 
результа

ти 

Статі звітності Сума за 2017 
рік по даним 
фінансової 

звітності, тис. 
грн 

№ Балансового 
рахунку 

аналітичного 
обліку 

Сума за 2017 
рік по даним 
аналітичному 
обліку, грн. з 

пдв 

Відповідність 
законодавству 

України про облік, 
класифікацію та 

розкриття 
інформації 

1 2000 Чистий дохід від 
реалізації 

продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

145 760 701 «Дохід від 
реалізації готової 
продукції»  
702 «Дохід від 
реалізації товару» 
703 «Дохід від 
реалізації робіт і 
послуг» 
704 «Відрахування з 
доходу» 
709 «Дохід від 
реалізації в 
роздріб» 

46 562 825,40 
  
 

118 024 797,20  
 

283 302,03  
 
 

119 430,03 
 

42 416 542,16 

П(С)БО 15 «Доходи», 
затвердженого 
наказом МФУ від 
29.11.1999 року за № 
290 та наказ «Про 
облікову політику 
підприємства». 
 

2 2120 Інші операційні 
доходи  

8 090 711 «Дохід від 
реалізації іноземної 
валюти» 
712 «Дохід від 
реалізації інших 
оборотних активів» 
713 «Дохід вiд 
операційної оренди 
активів» 
714 «Дохід від 
операційної 
курсової різниці» 
715 «Одержанi 
штрафи, пені, 
неустойки» 

21 142,51  
 
 

562 131,52  
 
 

4 557 621,19 
 
 

3 692 703,42  
 
 

19 137,44 
 
 



716 
« Відшкoдувaння 
раніше списаних 
активів» 
717 «Дохід від 
списання 
кредиторської 
заборгованості» 
719 «Інші доходи 
від операційної 
діяльності» 

16 269,55  
 
 
 

1 617,98 
 
 
 

19 869,73 

3 
 

2240 Інші доходи 454 741 «Дохід вiд 
реалізації 
фінансових 
інвестицій» 
742 «Інші доходи 
вiд звичайної 
діяльності» 

453 354,00 
 
 
 

849,00 

4 2050 Собівартість 
реалізованої 
продукції (товарів, 
робіт, послуг) 

(103 992) 901 «Собівартість 
реалізованої готової 
продукції» 
902 «Собівартість 
реалізованих 
товарів» 
у т.ч 91 «Загально 
виробничі витрати» 

24 219 271,71  
 
 

79 773 410,7  
 
 

4 763 145,14 

П(С)БО 16 
«Витрати», 
затвердженого 
наказом МФУ від 
31.12.1999 року за № 
318  
П(С)БО 9 “Запаси”, 
затвердженого 
наказом МФУ від 
20.10.1999 року за № 
246 
П(С)БО 18 
"Будівельні       
контракти" 
затвердженого 
наказом МФУ від 
28.04.2001 № 205 

5 2130 Адміністративні 
витрати 

(11 364) 92 «Адміністративні 
витрати» 

11 364 389,66 

6 2150 Витрати за збут (32 730) 93 «Витрати за 
збут» 

32 730 325,19 

7 2180 Інші операційні 
витрати 

(4 907) 942 «Собівартість 
реалізованої 
іноземної валюти» 
943 «Собівартість 
реалізованих 
виробничих 
запасів» 
944  «Сумнівні тa 
безнадійні борги» 
945 «Втрати від 
операційної 
курсової різниці» 
948 « Визнанi 
штрафи, пені, 
неустойки» 
949 «Інші витрати 
операційної 
діяльності» 

42 717,47  
 
 

336 867,98  
 
 
 

20 008,01 
 

3 921 346,57  
 
 

9 099,82 
 
 

576 534,95 

8 2250 Фінансові витрати (497) 951 «Відсотки за 
кредит» 

496 785,28  

9 2270 Інші витрати (453) 971 «Собівартість 
реалізованих 
фінансових 
інвестицiй» 

453 354,30  

10 2300 Витрати (дохід) з 
податку на 
прибуток  

(205) 981 «Податок на 
прибуток від 
звичайної 
діяльності» 

205 091,38 П(С)БО 17 "Податок 
на прибуток".  
Податковий Кодекс 
України 

11 2350 Чистий 
фінансовий 
результат: 
прибуток 

156 79 «Фінансовий 
результат» 

156 818,07 
 

 

ОПИС АУДИТОРІВ ДО  ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.  
До 

пунктів 
№1-
№3 

Основной вид діяльності ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»   виробництво 
фармацевтичних препаратів і матеріалів. Товариство виробляє та розробляє ветеринарні 
препарати і кормові добавки 

Відображення доходів у бухгалтерському обліку  здійснюється на підставі первинних 
документів – видаткових і товаро - транспортних накладних, прибутковий касових ордерів, актів 
прийому – передачі виконаних послуг (робіт) та виписок банку, які передбачені статтею 9 Закону 
України «Про бухгалтерський облік  та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року за  № 
996-XIV. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що дані, які відображені 
в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів ПрАТ «ВНП 
«Укрзооветпромпостач»   за 2017 рік, відповідають первинним документам. 

За період, що перевірявся, підприємство  здійснювало  основну комерційну діяльність по 
продажу  продукції свого виробництва, робіт і послуг та отримало інші операційні доходи у 
вигляді  доходів від операційної оренди, продажу валюти, курсової різниці, списання 
кредиторської заборгованості та інші, інші фінансові доходи у вигляді продажу фінансових 



інвестиції. 
            Бухгалтерський облік доходів здійснюється на підприємстві в залежності від нарахованих 
доходів на окремих субрахунках бухгалтерського обліку згідно з Планом рахунків 
бухгалтерського обліку та Інструкції № 291. 
      Визнання підприємством доходу (виручки) від реалізації визнається під час збільшення 
активу у вигляду дебіторської заборгованості або зменшення зобов'язання, що зумовлює 
зростання власного капіталу , за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.  
     Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку підприємством за групами згідно 
діючого законодавства України та облікової політики підприємства. 
     Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку підприємством за групами згідно діючого 
законодавства України та облікової політики підприємства. 
1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається на підприємстві в разі 
наявності всіх наведених нижче умов:  

 покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);  

 підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 
іншими активами);  

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;  

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а 
витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.  

    2. Дохід, пов'язаний з наданням послуг з операційної оренди власного майна, та інших послуг і 
робіт визнається підприємством, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг, робіт або  на 

дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції в складі іншого операційного 
доходу..  
    Результат операції з надання послуг і робіт  підприємством достовірно оцінюється за наявності всіх 
наведених нижче умов:  

 можливості достовірної оцінки доходу;  

 імовірності надходження економічних вигод від надання послуг і робіт;  

 можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг і робіт на дату балансу;  

 можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг і робіт та необхідних для їх 
завершення.  

          Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг і робіт  проводиться:  

 вивченням виконаної роботи і послуги;  

 визначенням питомої ваги обсягу послуг і робіт, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг 
і робіт, які мають бути надані;  

 визначенням питомої ваги витрат, яких зазнає підприємство у зв'язку із наданням послуг і робіт, у 
загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума витрат, здійснених на певну дату, включає тільки ті 
витрати, які відображають обсяг наданих послуг і робіт на цю саму дату. 

3.  Інші доходи, інші операційні доходи – це доходи, який виникає в результаті діяльності та мають 

інші ознаки ніж дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів. Дохід відображається 
в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають 
отриманню. 

4. Фінансові доходи – це дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства 

іншими сторонами, визнається підприємством у вигляді процентів та інших фінансових доходів, 
наприклад у виді продажу фінансових інвестицій. 

  

До 
пунктів 
№ 4-
№9 

 

Відображення витрат ПрАТ «ВНП «Укрзооветпромпостач»  за 2017 рік здійснювалось на 
відповідних рахунках обліку витрат згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції 
№ 291 з використанням 8-го класу рахунків. 

Відображення витрат у бухгалтерському обліку підприємства здійснюється на підставі 
первинних документів – прибуткових(видаткових) і товаро - транспортних накладних, виписок 
банку,  авансових звітів, актів прийому – передачі виконаних послуг (робіт) та інших первинних 
документів. Регістрами бухгалтерського обліку витрат є відомості обліку по окремих субрахунках 
витрат. 

За результатами вибіркової аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, 
які відображені в оборотно–сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно витрат 
підприємства за 2017 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. 

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку підприємством одночасно зі 
зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, що призводить до зменшення власного 
капіталу підприємства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.  
Також, витрати визнаються підприємством витратами певного періоду одночасно з визнанням 
доходу, для отримання якого вони здійснені.  
 На підприємстві облікуються такі витрати: 
1. Собівартість реалізованих товарів визначається згідно  П(С)БО 9 "Запаси".  
2. Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних 
загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.  
         До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:  

 прямі матеріальні витрати;  

 прямі витрати на оплату праці;  

 інші прямі витрати;  

 змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати.  
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), загально 
виробничих витрат установлюються підприємством в наказі «Про облікову політику» з урахуванням 



галузевої інструкції та Податкового законодавства. 
3. До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на 

обслуговування та управління підприємством:  

 загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, 
представницькі витрати тощо);  

 витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого 
загальногосподарського персоналу;  

 витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів 
загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, 
ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);  

 винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);  

 витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);  

 амортизація активів загальногосподарського використання;  

 витрати на врегулювання спорів у судових органах;  

 податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та 
обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);  

 плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;  

 інші витрати загальногосподарського призначення.  
4. До витрат на збут включають витрати, пов’язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), 

а саме: 
- витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції; 
- витрати на ремонт тари; 
- оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що 
забезпечують збут; 
- витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг); 
- витрати на передпродажну підготовку товарів; 
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом; 
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов’язаних зі збутом 
продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, 
освітлення, охорона); 
- витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-
експедиційні та інші послуги, пов’язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору 
(базису) поставки; 
- витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; 
- інші витрати, пов’язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг. 
На рахунку 93 “Витрати на збут” ведеться облік витрат, пов’язаних із збутом (реалізацією, продажем) 
продукції, товарів, робіт і послуг. 
5. До інших операційних витрат включаються:  

 собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з 
їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;  

 сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;  

 втрати від знецінення запасів;  

 нестачі й втрати від псування цінностей;  

 визнані штрафи, пеня, неустойка;  

 інші витрати операційної діяльності.  
6.До складу фінансових витрат, включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності), але не 

пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). До таких 
витрат належать відсотки за використання кредитних ресурсів. 
7.До складу інших витрат,включаються витрати під час звичайної діяльності), але не пов'язані 

безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та які не включені в 
вищевказані витрати. Наприклад собівартість фінансових інвестицій. 
      Витрати операційної діяльності групуються підприємством за такими економічними елементами:  

 матеріальні затрати;  

 витрати на оплату праці;  

 відрахування на соціальні заходи;  

 амортизація;  

 інші операційні витрати.  
До 

пункту 
№10 

 

Поточні витрати зі сплати податку на прибуток розраховуються згідно українського 
податкового законодавства, де базою оподаткування є фінансовий результат, визнаний у звіті про 
фінансові результати Товариство, що підготовлений за П(с)БОУ з урахуванням коригувань для цілей 
податкового законодавства. Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму 
відстроченого податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, 
за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до 
операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, 
відображаються в іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів. Поточний 
податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру оподатковуваного прибутку за 
звітний період з урахуванням ставок з податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату, а також суми 
зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум податку на прибуток за попередні звітні періоди. 

 

 



 Аудитори вважають, що звіт про фінансові результати за 2017 рік  в усіх суттєвих 
аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів і витрат ПрАТ 
«ВНП «Укрзооветпромпостач» , а також розкриває інформацію про них. 

Фінансові результати за 2017 рік реально відображені в фінансовій звітності 
підприємства, обсяг нерозподіленого прибутку розкритого у  фінансової звітності в 
повної інформації. 

На підставі вищевикладеного, фінансовий результат від  діяльності  підприємства 
за 2017 рік – прибуток (сукупний результат)  у розмірі 156 тисяч гривень. 

Керівництвом забезпечено незмінність визначених методів обліку доходів та 
витрат протягом звітного періоду.  

Дані, відображені у фінансовій звітності, відповідають даним бухгалтерського 
обліку, відповідні показники форм звітності, які взято до порівняння, відповідають один 
одному. 

2.14. Аналіз показників фінансової звітності 

Назва показника Станом 
на 31.12. 

2016 року 
включно 

 

Станом на 31.12. 
2017 
року 
 включно 

Норматив 
 

Аналіз ліквідності підприємства 

Коефіцієнт покриття  
Коефіцієнт загальної ліквідності 
(ф.1 стр.1195/ф.1 стр.1695) 

3,89 
 

3,86 
 

>1.0, збільшення 
1,0-2,0 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності  
(ф.1 (стр.1160+ стр.1165+ +стр.1190)/ф.1 
стр.1695 

0,05 0,1 0,2-0,25 
  

Чистий оборотний капітал 
(ф.1 стр.1195-стр.1695) тис.грн. 

51 740 50 275 >0 збільшення 

Аналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства 

Коефіцієнт  платоспроможності(автономії), 
фінансової стійкості 
(ф.1 стр.1495/ф.1 стр.1900) 

0,75 0,75 0,25-0,5 

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним 
капіталом ( коефіцієнт  структури капіталу, 
фінансування(фінансової незалежності) 
 (ф.1(стр.1595+стр.1695+стр.1700+ 
стр.1800)/ф.1 стр.1495) 

0,33 0,33 >0 
збільшення 

Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 
(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1695) 

2,89 2,86 >0,1 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу 
(ф.1 (стр.1195-стр.1695)/ф.1 стр.1495) 

2,81 2,78 0,5-1,0 

Аналіз рентабельності підприємства 

Коефіцієнт загальної рентабельності 
(ф.2 стр.2350 або 2355/ ф.2 стр.2000) 

0,037 0,001 >0 
збільшення 
  

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
ф.2стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1495 
(гр.3)+стр.1495 (гр.4)/2 

0,08 0,002 >0 
збільшення 

Коефіцієнт рентабельності активів (ф.2 
стр.2350 або 2355/ ф.1 (стр.1300 
(гр.3)+стр.1300 (гр.4)/2) 

0,06 0,002 >0 
збільшення 

Фінансову стабільність підприємства характеризують наступні показники: 

 Коефіцієнт  абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2017 року включно дорівнює 0,1 
(норматив –0,2-0,25), що не відповідає нормативному значенню, та показує не достатність 
ресурсів для швидкого покриття поточних зобов’язань і боргів. 

 Коефіцієнт  загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2017 року включно складає 
3,86, що у порівнянні з 2016 роком (3,89)зменшився і відповідає нормативному 
значенню(>1.0, збільшення або 1,0-2,0), коефіцієнт показує можливість підприємства 
сплатити поточні зобов'язання своєчасно. 

 Коефіцієнт  платоспроможності(автономії), фінансової стійкості, якій показує питому вагу 
власного капіталу в загальної сумі засобів, авансованих у його діяльність. Станом на 
31.12.2017 року включно складає 0,75, що у порівнянні з 2016 роком не змінився та 
відповідає нормативному значенню (0,25-0,5). 

 Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом  або коефіцієнт структури капіталу 
(фінансування (фінансової незалежності)), який показує ступінь залежності підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування. Він не змінився (було 0,33, стало 0,33), відповідає 
нормативному значенню (>0 збільшення). Це свідчить про не залежність підприємства від 
зовнішніх джерел фінансування та залежність за рахунок коштів власного капіталу 
(прибутку). 



 Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 2,86, що 
відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечено власними 
оборотними ресурсами. 

 Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу 
використовується для поточної діяльності, вкладена в оборотні засоби або – 
капіталізована, станом на 31.12.2017 року включно складає  2,78,  що відповідає 
нормативному значенню. 

 Аналіз рентабельності підприємства показує, що спостерігається тенденції зменшення 
прибутку від діяльності підприємства в порівнянні з 2016 роком, власний капітал за рахунок 
рентабельності активів в порівнянні з діяльністю за  2016 рік  зменшився,  рентабельність 
активів  за рахунок прибутку в порівнянні з 2016 роком  зменшилась 

На підставі аналізу показників фінансового стану Приватного акціонерного 
товариства «Виробничо-наукове підприємство «Укрзооветпромпостач» за 2017 рік , 
проведеного аудиторами, можна зробити висновок про реальність фінансового стану 
підприємства. Виходячи з аналізу показників фінансового стану, аудитори спостерігають 
стабільність фінансового стану підприємства, та існує  вірогідність того, що 
підприємство зможе безперервно функціонувати як суб’єкт господарювання. 

2.15. Події після дати балансу 
На нашу думку, в періоді після дати складання фінансової звітності (31.12.2017 р.) до дати 

аудиторського висновку не відбувалося подій, які могли б суттєво вплинути на фінансово-
господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його чистих активів. 
 

Річні фінансові звіти Приватного акціонерного товариства «Виробничо-наукове 
підприємство «Укрзооветпромпостач» станом на 31.12.2017 року включно, які складена 
згідно вимог Національних стандартів  фінансової звітності та які підтверджує 
аудиторська фірма ТОВ "Аудиторська фірма "Баррістер АГЕНС Груп" (Свідоцтво про  
внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935,  видане АПУ 30.05.2002 р. 
рішення № 110) додаються до цього аудиторського висновку, що включають: 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2017 року включно, 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)(форма №2) за 2017 рік, 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)( форма № 3)  за 2017 рік, 
Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2017 рік, 
Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2017 рік 

 
Аудитором завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Аудитор,                                                                              
 
_______________ Галина Дмитрівна .Цимбал, Сертифікат аудитора 
Серія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р. 
 
Від імені аудиторської фірми: Директор ТОВ "Аудиторська фірма  
"Баррістер АГЕНС Груп" 
 Аудитор,                                                                             _______________ Г.Д.Цимбал 
Сертифікат аудитора 
Серія А № 004349, виданий АПУ 29.09.2000р. 

 
Дата та місце надання аудиторського висновку 

          
03151, м. Київ,  вул. Народного Ополчення,26-А 

 

31 березня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-наукове 

пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

за ЄДРПОУ 23524007 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ПРЕПАРАТІВ І МАТЕРІАЛІВ 

за КВЕД 21.20 

Середня кількість працівників  226   

Одиниця виміру : тис. грн.   

Адреса 03040 м. Київ Голосiївський р-н м. Київ вул. Василькiвська, 16, 

т.(044)257-41-14 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  V 
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      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 56 112 

первісна вартість 1001 211 283 

накопичена амортизація 1002 155 171 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 473 537 

Основні засоби 1010 12846 14727 

первісна вартість 1011 29671 33822 

знос 1012 16825 19095 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 1275 1275 

інші фінансові інвестиції 1035 964 511 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 96 121 

Інші необоротні активи 1090 -- -- 

Усього за розділом I 1095 15710 17283 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 29571 34311 

Виробничі запаси 1101 9451 15952 

Незавершене виробництво 1102 522 658 

Готова продукція 1103 4585 5189 

Товари 1104 15013 12511 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 28573 21856 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 3038 2780 

з бюджетом 1135 915 884 

у тому числі з податку на прибуток 1136 915 874 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6577 6176 

Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 

Гроші та їх еквіваленти 1165 826 1711 

Готівка 1166 100 151 

Рахунки в банках 1167 703 1547 

Витрати майбутніх періодів 1170 110 138 



Інші оборотні активи 1190 9 14 

Усього за розділом II 1195 69619 67870 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200 -- -- 

Баланс 1300 85329 85153 



 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець звітного 

періоду 

                                                   1 2 3 4 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 341 341 

Капітал у дооцінках 1405 -- -- 

Додатковий капітал 1410 1653 1653 

Резервний капітал 1415 23343 23343 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 38681 38789 

Неоплачений капітал 1425 -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- 

Усього за розділом I 1495 64018 64126 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 3432 3432 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- 

Усього за розділом II 1595 3432 3432 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 4320 4390 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  

 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 9780 8951 

розрахунками з бюджетом 1620 408 313 

у тому числі з податку на прибуток 1621 -- -- 

розрахунками зі страхування 1625 185 238 

розрахунками з оплати праці 1630 808 974 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 284 21 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 52 52 

Поточні забезпечення 1660 1322 1743 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 720 913 

Усього за розділом IІІ 1695 17879 17595 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 

 

1700 -- -- 

Баланс 1900 85329 85153 

 

 
д/н 

 

 

Голова правління ________________ Ніколайчук Любов Вікторівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Кокотун Лідія Вікторівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-

наукове пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

за ЄДРПОУ 23524007 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    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 145760 134926 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2050 (103992) (96720) 

Валовий:   

     прибуток  
2090 41768 38206 

     збиток  2095 (--) (--) 

Інші операційні доходи  2120 8090 9664 

Адміністративні витрати  2130 (11364) (9180) 

Витрати на збут 2150 (32730) (26626) 

Інші операційні витрати  2180 (4907) (5280) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 857 6784 

     збиток   2195 (--) (--) 

Дохід від участі в капіталі  2200 -- 66 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 454 14 

Фінансові витрати  2250 (497) (647) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (144) 

Інші витрати  2270 (453) (10) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 361 6063 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -205 -1116 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 156 4947 

     збиток  2355 (--) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 156 4947 

 



 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 30552 26616 

Витрати на оплату праці 2505 21104 16610 

Відрахування на соціальні заходи 2510 4518 3542 

Амортизація 2515 2771 1935 

Інші операційні витрати 2520 18617 16604 

Разом 2550 77562 65307 

 

 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 1362282 1362282 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 1362282 1362282 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 0.11451370 3.63140670 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 0.11451370 3.63140670 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
д/н 

 

 

Голова правління ________________ Ніколайчук Любов Вікторівна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Кокотун Лідія Вікторівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-наукове 

пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

за ЄДРПОУ 23524007 

 

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 174365 151947 

Повернення податків і зборів 3005 11 2 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 234 91 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 14611 15497 

Надходження від повернення авансів 3020 831 1802 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 20 14 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 35 -- 

Інші надходження 3095 1137 1883 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 
3100 (100144) (93528) 

Праці 3105 (16677) (13181) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (4432) (3561) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (11194) (14445) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (203) (3070) 

Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (4499) (5853) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (6492) (5522) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (43728) (36584) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (183) (9) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (923) (--) 

Інші витрачання 3190 (8074) (9463) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 5889 465 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 

3200 453 -- 

необоротних активів 3205 12 118 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (453) (--) 

необоротних активів 3260 (5229) (791) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -5217 -673 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 21422 17888 

Інші надходження 3340 -- 280 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 21352 16646 

Сплату дивідендів 3355 (--) (1702) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (497) (647) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -427 -827 



Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 245 -1035 

Залишок коштів на початок року 3405 826 666 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 640 1195 

Залишок коштів на кінець року 3415 1711 826 

 
д/н 

 

 

Голова правління ________________ Нiколайчук Любов Вiкторiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Кокотун Лiдiя Вiкторiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   Приватне акцiонерне товариство "Виробничо-

наукове пiдприємство "Укрзооветпромпостач" 

за ЄДРПОУ 23524007 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 341 -- 1653 23343 38681 -- -- 64018 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 341 -- 1653 23343 38681 -- -- 64018 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- 156 -- -- 156 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -- -- -- -48 -- -- -48 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -- -- -- 108 -- -- 108 

Залишок на кінець року 4300 341 -- 1653 23343 38789 -- -- 64126 

 
д/н 

 

 

Голова правління ________________ Нiколайчук Любов Вiкторiвна 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Кокотун Лiдiя Вiкторiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 


