
Примітки  
до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року 

 
 

Примітка 1. Організація 
ПАТ "Ладасервiс" створено на базі Житомирського обласного центру 

"Автовазтехобслуговування" шляхом об'єднання капiталу засновникiв (протокол 
установчої конференцiї акцiонерного товариства вiд 03.10.1990 року).  

Основними видами діяльності, якими займається товариство, є: 
 - роздрiбна та оптова торгiвля автомобiлями;  
- технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв; 
 - оптова торгiвля автодеталями та приладдям; 
 - роздрiбна торгiвля автодеталями та приладдям; 
Станом на кiнець звiтного перiоду середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв 

облiкового складу  - 41 особа, працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого 
часу (дня, тижня) 2 особи. 

 
Примітка 2. Основа надання інформації 
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2014 року є 

бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ. 
Фінансова звітність надана у тисячах гривень. 
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості. 
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на 

основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом 
трансформації з внесенням коригувань та проведення пере класифікації статей з метою 
складення в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи за МСФЗ.  

 
Використання оцінок та припущень 
При підготовці фінансової звітності Товариство робить припущення, які мають вплив 

на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду 
ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 
оцінок.  

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 
невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною суттєвих 
коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового 
періоду, представлені таким чином: 

тис. грн. 
31.12.2013   31.12.2014 

Торгова та інша дебіторська заборгованість   93   67 
 
Функціональна валюта 
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є гривня. 



 
Примітка 3. Основні принципи бухгалтерського обліку 
 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 Дебіторська заборгованість; 
 Грошові кошти; 
 Кредиторська заборгованість. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання 
Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які 
безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання. 

 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 
Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банку. 
 
Дебіторська заборгованість 

Склад дебіторської заборгованості: 
у складі дебіторської заборгованості компанія відображає такі активи: 
дебіторська заборгованість за товари, роботи. послуги; 
дебіторська заборгованість з податку на прибуток; 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами; 
інша дебіторська заборгованість. 

Аванси, видані та отримані, відображаються у звіті про фінансовий стан 
підприємства окремо дебіторської / кредиторської заборгованості. 

Підприємство згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської 
заборгованості, якщо ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока 
ймовірність провести взаємозалік даних сум. 

Резерв по сумнівних боргах: 
дебіторська заборгованість відображається у звітності з урахуванням резерву. Резерв 

під знецінення дебіторської заборгованості створюється в разі оцінки ймовірності 
погашення оцінюваної заборгованості як низької. Резерв визначається на індивідуальній 
основі - у розрізі контрагентів.  

Метод обчислення резерву сумнівних боргів: 
застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. 
За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина 

резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. 
Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу складає 1 тис. грн. 

Згортання фінансових активів та зобов’язань 
Фінансові активи та зобов’язання згортаються , якщо Товариство має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов’язання одночасно. 

 
Основні засоби 
Власні  активи 



Підприємство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або здійснення 
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500грн. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні 
засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які 
накопичені збитки від зменшення корисності.  

 
Амортизація 
Суму активу, що амортизується, розподіляється на систематичній основі протягом 

строку його корисної експлуатації. Амортизація по основних засобів нараховується за 
прямолінійним методом і відображається у складі прибутку або збитку. Амортизацію 
активу починають, коли він стає придатним для використання, тобто коли він доставлений 
до місця розташування та приведений у стан, у якому він придатний до експлуатації у 
спосіб, визначений управлінським персоналом. Амортизацію активу припиняють на одну 
з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний 
для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для 
продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Отже, 
амортизацію не припиняють, коли актив не використовують або він вибуває з активного 
використання, доки актив не буде амортизований повністю. Строки корисного 
використання різних об'єктів основних засобів представлені таким чином: 

Будівлі 40 років 
офісні меблі, приладдя і обладнання 5 років 
транспортні засоби 5 років  

 
Подальші витрати 
Товариство не визнає  в балансової вартості об’єкта основних засобів витрати на 

щоденне обслуговування ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати 
визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта 
основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям 
визнання активу. 

 
Запаси 

Запаси відображаються за найменшою з величин між собівартістю і чистої вартістю 
реалізації. Собівартість включає в себе всі витрати, безпосередньо пов'язані з виробничим 
процесом, а також відповідні частки накладних витрат, пов'язані з виробництвом на основі 
звичайної операційної потужності. Чиста реалізаційна вартість являє собою розрахункову 
ціну продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням витрат з продажу  

Способи розрахунку собівартості: 
собівартість запасів визначається методом «перше надходження - перший відпуск» 

(ФІФО) у межах структурного підрозділу.  
Для всіх одиниць бухгалтерського обліку запасів, що мають однакове призначення та 

однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів. 
Собівартість автомобілів розраховується ідентифікаційним методом. 
Відповідно до п. 37 МСБО №2 «Запаси» визначена загальна класифікація запасів: 
виробничі запаси; 
незавершене виробництво; 



товари. 
 

Знецінення активів 
Періодичність проведення тесту на знецінення: 
перевірка на предмет знецінення активів проводиться у разі наявності ознак 

зменшення корисності. 
Прогнозний період: 
максимальний період, на який складаються прогнози майбутніх потоків грошових 

коштів при проведенні тесту на знецінення - п'ять років. 
Збиток від знецінення визнається підприємством у складі прибутку чи збитку за 

період. 
Протягом 2014 року перевірка на предмет знецінення активів не проводилась. 
 
Виплати працівникам 
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 

зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Короткострокові виплати 
персоналу, забезпечення відпусток –  товариство визнає як витрати під час їх планування. 

Станом на 31.12.2014 року поточні забезпечення відпусток складають 55 тис. грн. 
 

Пенсійні зобов’язання 
Товариство не має недержавної пенсійної програми. 
 
Визнання доходів і витрат 
Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг 

відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і 
визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату 
балансу.  

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи. 

Доходи визнаються підприємством в той момент, коли існує висока ймовірність 
того, що економічні вигоди від операцій будуть отримані і сума доходу може бути 
достовірно визначена. Такий же принцип застосовується до витрат підприємства. 

Доходи і витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки в тому періоді, в 
якому товари (послуги) були реально надані (надані) і була завершена передача 
пов'язаних з цими товарами (послугами) ризиків і економічних вигод, незалежно від того, 
чи була проведена фактична оплата таких товарів (послуг). 

 
Умовні зобов’язання та активи 
Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання 

розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів , які втілюють у собі економічні вигоди, 
не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. 

Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних 
вигод є ймовірним. 
 

Прийняття нових стандартів 



На дату затвердження цієї фінансової звітності, Радою МСБО були визначені нові 
стандарти, поправки та інтерпретації до існуючих стандартів, які не вступили в силу і не 
були прийняті Товариством достроково.  

Керівництво передбачає, що всі відповідні поправки будуть внесені до облікової 
політики Товариства за перший період, що починається після дати набрання чинності 
поправки. Інформація щодо нових стандартів, змін та інтерпретацій, які, як 
передбачається, мають відношення до фінансової звітності Товариства, представлена 
нижче. Деякі інші нові стандарти та інтерпретації були випущені, але це не буде мати 
істотного впливу на фінансову звітність Товариства.  

 
Стандарти та інтерпретації, яки були прийняти але ще не набули чинності 
МСФЗ 9 Фінансові інструменти (МСФЗ 9)  
Рада МСБО має на меті замінити МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та 

оцінка» в повному обсязі. МСФЗ 9 видається в кілька етапів. На сьогоднішній день 
розділи, присвячені визнанню, класифікації, вимірюванню та припиненню визнання 
фінансових активів та зобов'язань, були видані. Ці глави наберуть чинності для періодів, 
що починаються з 1 січня 2015 року. Керівництво Товариства ще не може належно 
оцінити вплив нового стандарту на фінансову звітність Товариства. Тим не менш, вони не 
очікують реалізації МСФЗ 9, доки всі її глави не будуть опубліковані, і вони зможуть 
всебічно оцінити  

 
Примітка 4. Дохід від реалізації за рік 

 2013 2014 
Дохід від реалізації послуг 2576 2509 
Дохід від реалізації товарів 20137 9226 

Всього дохід  22713 11735 
 
Примітка 5. Собівартість реалізації 

 2013 2014 
Виробничі витрати 368 119 
Витрати на персонал 1078 1044 
Амортизація  265 254 

Інші (товари для реалізації) 20127 9742 
Всього 21838 11159 
 
Примітка 6. Інші доходи, інші витрати 

 2013 2014 
Інші доходи  
Доходи від операційної оренди активів 10 6 
Інші доходи 204 94 

Всього 214 100 
Інші витрати  



Збитки від реалізації запасів 51 12 
Інші витрати 120 75 
Списання необоротних активів   
Збитки від реалізації необоротних активів 141 73 

Всього 312 160 
 
Примітка 7.Витрати на збут 

 2013 2014 
Витрати на персонал 411 348 
Маркетинг та реклама 97 84 
Інші 167 134 
Всього витрат на збут 675 566 

 
Примітка 8.Адміністративні витрати 

 2013 2014 
Витрати на персонал 337 290 
Утримання основних засобів 40  
Витрати на охорону   
Амортизація основних засобів 29 50 
Інші 66 148 
Всього адміністративних витрат 472 488 

 
Примітка 9. Податок на прибуток 
Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць 

між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування. Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними методами визнання 
доходів та витрат, а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в 
основному пов’язані з витратами на благодійність, штрафи та іншими витратами. 

Відхилення між поточним податком на прибуток у податковому обліку та збитками по 
бухгалтерському обліку пов’язані з наявністю постійних різниць. 

Поточний податок на прибуток: 
поточний податок на прибуток у звітності підприємства являє собою суму податків 

на прибуток до сплати (поверненню) щодо оподаткованого прибутку (податкового 
збитку) за період, визначений відповідно до правил, встановлених податковими 
органами. Поточні податкові зобов'язання (активи) за поточний або попередній періоди 
розраховуються з використанням ставок податків (і відповідно до податкового 
законодавства), які були офіційно прийняті або з високим ступенем ймовірності 
очікуються до прийняття на дату звітності. 

Відкладений податок на прибуток: 
відкладені податки на прибуток розраховуються на основі балансового методу. 

Відкладені податки на прибуток розраховуються стосовно всіх тимчасових різниць, що 
виникають між податковою базою активів та зобов'язань та їх балансовою величиною, 
відображеною у звітності.  

Відстрочені податкові активи станом на 31.12.2014 р. складають 10 тис. грн. 



Відкладені податкові активи оцінюються з використанням ставок податку, які, як 
очікується, будуть застосовуватися до періоду реалізації активу чи погашення 
зобов'язання, а також визначаються на основі ставок податку (та податкового 
законодавства), чинних або в основному чинних на кінець звітного періоду. 

Відкладені податкові активи не дисконтуються. 
Відкладений податок класифікується як необоротні активи. Відкладений податок 

визнається як витрати або дохід в звіті про сукупний дохід, крім випадків, коли він 
відноситься до статей, відображених безпосередньо в статтях власного капіталу. У таких 
випадках відстрочений податок також відображається в статтях власного капіталу. 

 
Примітка 10. Збитки від необоротних активів, призначених для 

продажу 
Станом на 31.12.2014 року Товариство має необоротні активи, призначені для продажу 

у сумі 457,32 грн.  
 
Примітка 11. Основні засоби 

За 
історичною 
вартістю 

Будівлі Машини та 
обладнання 

Транспорт Меблі та 
приладдя 

Незавершене 
будівництво 

Всього 

Первісна 
вартість на 
31.12.2013 р. 

5444 1790 285 305 - 7824 

Надходження  10    10 
Переміщення 
з 
незавершеного 
будівництва 

      

Переміщення 
в інвестиційну 
нерухомість 

      

Вибуття  3 82 19  104 
Первісна 
вартість на 
31 грудня 
2014 року 

5444 1797 203 286  7730 

Накопичена 
амортизація 

      

На 31.12.2013 
р. 

2504 1496 3 261  4264 

Нарахування 
за рік 

140 123 47 15  325 

Вибуття  3 9 19  31 
На 31 грудня 
2014 року 

2644 1622 59 331  4558 
 

Залишкова       



балансова 
вартість  
На 31 грудня 
2014 року 

2800 181 163 28  3172 

 
Станом на 31.12.2014 року у складі основних засобів повністю зношені основні засоби 

становлять 1065 тис. грн. 
 
Примітка 12. Запаси 

 2013 2014 
Незавершене виробництво (за історичною 
собівартістю) 

- - 

Сировина та матеріали (за історичною 
вартістю) 

26 25 

Товари (за собівартістю) 1924 1651 
Всього запасів 1950 1676 

 
Станом на 31 грудня 2014 року знецінення запасів не відбувалось. 
 
Примітка 13. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 

 2013 2014 
Торгівельна дебіторська заборгованість 57 22 
Аванси, видані 18 28 
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом 

15 16 

Інша дебіторська заборгованість 4 2 
Резерв від зменшення корисності 
дебіторської заборгованості 

-1 -1 

Чиста вартість торгівельної дебіторської 
заборгованості 

93 67 

 
Аналіз простроченої, але не знеціненої дебіторської заборгованості представлено 

наступним чином: 
 2013 2014 
До 30 днів 8 9 
30-60 днів 16 8 
60-90 днів 12 5 
90-120 днів 18 10 
Більше 120 днів 39 35 
Всього 93 67 

 



Протягом звітного періоду прострочена дебіторська заборгованість не списувалась. 
 
Примітка 14 Грошові кошти 

 2013 2014 
Каса та рахунки в банках 25 85 
Всього 25 85 

 
Станом на 31.12.2014 року грошові кошти в іноземної валюті відсутні. Банківських 

депозитів немає. 
 
Примітка 15.Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2014 р. становить 18 900,00 грн. Статутний 
капітал сплачений повністю. Статутний капітал Товариства розподілений на 6 300 
простих іменних акцій номінальною вартістю 3 грн. кожна.  
Частка акцій, що належать фізичним особам, становить у статутному капіталі  12,667%. 
Частка акцій, що належать юридичним особам, становить 87,333%. 

 
Примітка 16. Поточні забезпечення 

 2013 2014 
Резерв відпусток 65 55 
Всього 65 55 

 
Примітка 17. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 

 2013 2014 
Торгівельна кредиторська заборгованість 151 11 
Розрахунки з бюджетом 54 47 
Одержані аванси -  
Заробітна плата та соціальні внески 88 36 
Інша 1 1 
Всього кредиторська заборгованість 152 95 

 
Примітка 18 Умовні зобов’язання  
Судові справи 
Товариство не веде судових справ, щодо підприємства не відкрито виконавчих 

впроваджень.  
 
Оподаткування 
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому 

зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через 
практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої 
податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо 
податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва 



економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене платити додаткові 
податки, штрафи, пені. Така невизначеність впливає на вартість фінансових інструментів, 
втрати та резерви від знецінення. 

 
Примітка 19 Розкриття інформації про пов’язані стороні. 
ПрАТ «Торговий дім «Укравтоваз» є власником акцій ПАТ «Ладасервіс» в кількості 

801 шт або 12,714% статутного капіталу. 
ПрАТ «Торговий дім «Укравтоваз» є основним постачальником автомобілів, запасних 

частин, що реалізуються підприємством. Крім того, виступає стороною, що оплачує 
вартість проведених гарантійних ремонтів автомобілів марки LADA. 

Взаємовідносини між підприємствами регулюються договорами: 
1. Дилерським договором поставки № 13-03-13/ПА від 31.03.2013 року  
2. Договором про гарантійне і технічне обслуговування автомобілів виробництва 

ВАТ «АВТОВАЗ» в Україні № 20-05-13/ГТО від 07.05.2013 року. 
3. Договір постачання запасних частин для автомобілів марки «ВАЗ» № 02-04-13/ЗЧ 

від 23.04.2013 року  
Взаєморозрахунки між підприємствами проводяться виключно в безготівковій формі. 
 
Примітка 20 Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
Основні фінансові інструменти Товариства включають торгову кредиторську 

заборгованість. Основною метою є залучення коштів для фінансування операцій. 
Товариство має інші фінансові інструменти, таки як торгова дебіторська заборгованість та 
грошові кошти. 

Основні ризики включають: кредитний ризик та ризик ліквідності. 
Кредитний ризик 
Товариство укладає угоди виключно з відома та фінансово стабільними сторонами. 

Операції з новими клієнтами здійснюються на основі  часткової попередньої оплати. 
Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.  

 
Ризик ліквідності 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Товариство аналізує термін платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю, а 
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

 
Примітка 21.Управління капіталом 

Товариство повинно здійснювати заходи з управління капіталом, спрямовані на зростання 
рентабельності капіталу, за рахунок оптимізації структури заборгованості та власного 
капіталу, таким чином, щоб забезпечити безперервність своєї діяльності. Керівництво 
підприємства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складові ризики. На основі 
отриманих висновків підприємство здійснює регулювання капіталу. 

 
 
 
 



 
Примітка 22 Справедлива вартість фінансових інструментів 

 2013 2014 2013 2014 
 Балансова вартість Справедлива вартість 
Торгівельна дебіторська 
заборгованість 

93 67 90 67 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

25 85 25 85 

Торгівельна кредиторська 
заборгованість 

152 95 152 95 

 
Справедливу вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо 

визначити достовірно, оскільки немає ринкового котирування цих активів та зобов’язань. 
Примітка 23 Події після дати балансу. 
Події після дати балансу, після звітної дати та дати затвердження, не відбувалися.  
Примітка 24. Затвердження фінансової звітності 
Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2014 затверджена Правлінням 30 

січня 2015 року. Загальними зборами акціонерів буде затверджуватися на дату проведення 
Загальних зборів 17 квітня 2015 року 

 
Генеральний директор 
ПАТ «Лада сервіс»      Д.С. Богодвід 
 
Головний бухгалтер      О.І. Реготун 


