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ДОДАТКИ
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Додаток А

Вплив припущень Концептуальної основи фінансової звітності на процес підготовки

консолідованої звітності

№
п/п

Припущення Зміст припущення Роль при консолідації звітності

1 2 3 4
1. Безперервність Припускається,  що   суб'єкт

господарювання  не  має  ні
наміру,  ні  потреби
ліквідуватися  або  суттєво
звужувати  масштаби  своєї
діяльності

Консолідовані  звіти
формуються  із  врахуванням
того,  що  група  підприємств  не
припинятиме  функціонувати  у
даній організаційній формі

2. Елементи
фінансових
звітів

Фінансова  звітність
відображає стан та результати
діяльності  підприємства  по
класах  відповідно  до  певних
економічних  характеристик
(активи  і  пасиви,  результати
операційної,  фінансової  та
інвестиційної  діяльності,
тощо)

Консолідована  звітність,  що
формується  на  основі  окремих
фінансових  звітів,  зберігає  їх
структуру  за  елементами  і  за
потреби розширює її.

3. Фінансовий
стан

Елементами  фінансового
стану  є  активи,  зобов’язання
та  власний  капітал.
Концептуальна  основа
розкриває лише їх ознаки, але
не критерії визнання, тобто не
всі  активи  та  пасиви
відображаються у звітності

В  консолідованій  звітності
група  підприємств
розглядається  як  єдина
господарська  одиниця.  Те,  що
мало  ознаки  активу  чи
зобов’язання  для  окремого
підприємства,  не  обов’язково
кваліфікуватиметься  так  само
для  групи  підприємств  і  може
підлягати  виключенню  із
консолідованих  звітів,  або
навпаки.

4. Активи Майбутня  економічна  вигода,
що  є  основною
характеристикою  активу,  є
потенціалом,  який  може
сприяти  надходженню  (або
сповільненню  витрачання)
грошових  коштів  і  їх
еквівалентів  до  суб'єкта
господарювання.

В  консолідованій  звітності
активи  усіх  підприємств
представляються  як  активи
єдиного  суб’єкта
господарювання.  Виходячи  з
цього  потенціал  отримання
економічної  вигоди  від
використання  активу  повинен
існувати за межами внутрішньо
групових відносин.

Продовження додатка А
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1 2 3 4
5. Зобов’язання Зобов'язання - це обов'язок чи

відповідальність  діяти  або
робити  певним  чином.
Погашення  зобов’язань
пов’язане із втратою ресурсів,
що втілюють  у  собі  майбутні
економічні вигоди

Зобов’язання,  що  представлені
у  консолідованій  звітності,
повинні  бути  пов’язані  із
майбутньою  втратою  вигод  у
зв’язку  із  передачею  ресурсів
поза межі групи підприємств.

6. Власний
капітал

Характеризується
можливість/необхідність
структурування  власного
капіталу  шляхом  виділення
підкласів

Характеристика  власного
капіталу  у  консолідованій
звітності  вимагає  визначення
неконтрольованих часток.

7. Результати
діяльності,
дохід, витрати

Основою  формування
результатів  діяльності  є
розуміння  суті  доходу  та
витрат

Результат  діяльності  групи
підприємств  повинен
виключати  доходи  та  витрати,
отримані окремими учасниками
групи  в  результаті
внутрішньогрупових операцій.

8. Коригування
збереження
капіталу

Переоцінка  не  є  доходом  чи
витратами хоч і може мати їх
риси.  Вона  є  елементом
концепції збереження капіталу.

Повністю  перенесено  на
консолідовану звітність

9. Визнання
елементів
фінансових
звітів

Визнання  є  процесом
включення  до  фінансової
звітності шляхом словесного і
цифрового опису.

Повністю  перенесено  на
консолідовану звітність
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Додаток Б
Роль НП(С)БО 2 та П(С)БО 19 в обліку об’єднань підприємств відповідно до їх

організаційної форми

№
п/п

Вид
об’єднання

Зміст  взаємовідносин
згідно ГКУ

Вплив П(С)БО 19 Вплив НП(С)БО 2

1 2 3 4 5
1. Асоціація Договірне  об’єднання,

метою  існування  якого
є  координація  певних
видів  діяльності.
Учасники  зберігають
повну незалежність.

Відсутній. Відсутній.

2. Асоційоване
пдприємство

Група  суб’єктів
господарювання,  що
пов’язані  між  собою
організаційною  та/або
економічною
залежністю.

Існує,  якщо
асоційоване
підприємство  є
проміжним  етапом
подальшого об’єднання
підприємств  шляхом
придбання  акцій.  У
такому  разі  придбані
акції  повинні
відображатися  на
балансі  як  фінансові
інвестиції  за
справедливою  вартістю
та  відображає  зміну
вартості  таких
інвестицій  на  дату
балансу  у  складі
доходів або витрат.

Відсутній.

3. Холдинг Об’єднання,  в  межах
якого  одне  із
підприємств  володіє,
користується  та
розпоряджається
керівними  пакетами
акції  двох  і  більше
підприємств.

Вимагає відображати із
дати  придбання
контрольного  пакета
акцій такі акції у складі
фінансових  інвестицій
як  частку  в  капіталі
іншого підприємства за
визначеним  П(С)БО
методом  оцінки
(методом  участі  в
капіталі).

Вимагає
формування
консолідованої
звітності.

4. Корпорація Договірне  об’єднання
підприємств, створене з
метою  поєднання
виробничих та інших 

Відсутній.  Вид
об’єднання  не
передбачає  статутного
об’єднання чи 

Відсутній.

Продовження додатка Б
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1 2 3 4 5
інтересів.  Передбачає
делегування  певних
повноважень  органам
управління.

придбання.

5. Консорціум Тимчасове  статутне
об’єднання
підприємств, створене з
метою  досягнення
певної  цілі,  наприклад,
реалізації
інвестиційного проекту.

Відсутній. Не зважаючи
на  статутний  характер
об’єднання,  усі
учасники  групи
зберігають  свою
господарську  та
фінансову
незалежність.

Відсутній.

6. Концерн Статутне  об’єднання
суб’єктів
господарювання  на
основі їх залежності від
одного  чи  кількох
учасників групи.

Можливі  операції  з
придбання  акцій,  що
регулюються  даним
актом

Відсутні  прямі
вказівки  щодо
формування
консолідованої
звітності,  хоч
згідно
економічного
змісту  відносини
керівного
підприємства  з
іншими  є
відносинами
материнського  та
дочірніх
підприємств.

7. Державні
(комунальні)
об’єднання

Набувають  переважно
форм  корпорацій  або
концернів

Відсутній. Регулювання
здійснюється
НП(С)БОДС

Відсутній.
Регулювання
здійснюється
НП(С)БОДС
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Додаток В

Рахунки та субрахунки, що використовуються для відображення окремих

внутрішньогрупових операцій

№
п/п

Номер  та  назва
рахунку/ субрахунку

Використання  материнським
підприємством  для
відображення
внутрішньогрупових
операцій

Використання  дочірніми
підприємствами  для
відображення
внутрішньогрупових
операцій

1 2 3 4
1. 141  "Інвестиції

пов'язаним  сторонам
за  методом  обліку
участі в капіталі"

Відображення  придбання
акцій  дочірнього
підприємства

Відображення  придбання
акцій  інших  підприємств,
якими  володіє  дочірнє
підприємство.  За  наявності
відповідного рівня контролю
вони є «внучками» відносно
материнського  підприємства
і  в  такому  разі
опосередковано  також
стають  учасниками  даної
групи підприємств.

2. 142  "Інші  інвестиції
пов'язаним сторонам"

Відображення  придбання  чи
погашення  боргових  цінних
паперів, емітованих дочірнім
підприємством.

Відображення  придбання  чи
погашення  боргових  цінних
паперів  підприємств,  що  є
іншими  дочірніми
підприємствами  або
«внучками».

4. 19 «Гудвіл» Відображення  результату
операцій  із  придбання  усіх
акцій  дочірнього
підприємства  із
встановленням  повного
контролю.

Відображення  результату
операцій  із  придбання  усіх
акцій  «внучок»
материнського  підприємства
із  встановленням  повного
контролю.

5. 373  "Розрахунки  за
нарахованими
доходами"

Відображення  нарахування
доходу за акціями дочірнього
підприємства.

Відображення  нарахування
доходу  за  акціями
підприємств,  що  є  іншими
учасниками групи.

6. 671  "Розрахунки  за
нарахованими
дивідендами"

Не  використовується  у
розрахунках  із  учасниками
групи.

Відображення виникнення та
погашення  заборгованості
щодо  нарахованих
дивідендів за акціями, якими
володіє  материнське
підприємство.

Продовження додатка В
7. 672  "Розрахунки  за Не  використовується  у Відображення виникнення та
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іншими виплатами" розрахунках  із  учасниками
групи.

погашення  заборгованості
щодо  інших  нарахованих
зобов’язань  перед
материнським
підприємством, що пов’язані
із  його  володінням  акціями
дочірнього підприємства.

8. 682  "Внутрішні
розрахунки"

Відображення  будь-яких
поточних  розрахунків  між
материнським  та  дочірніми
підприємствами

Відображення  будь-яких
поточних  розрахунків  із
материнським
підприємством  та  іншими
учасниками групи.
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Додаток Г

Консолідований баланс компанії ПАТ «Райз-Максимко», 31.12.2015

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2016 1 1

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Райз –Максимко» ЄДРПОУ 30382533
Територія Полтавська КОАТУУ 5322610600
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне підприємство КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних рослин

КВЕД 01.11

Середня кількість працівників1 4978
Одиниця виміру: грн. без десяткового знака(окрім  розділу  IV  Консолідованого звіту про фінансові 
результати (Звіту про  сукупний  дохід)  (форма  N  2-к),  грошові показники якого наводяться в гривнях 
з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000

8021 8115

    первісна вартість 1001 10427 11770

    накопичена амортизація 1002 2406 3655

Незавершені капітальні інвестиції 1005 20467 16382

Основні засоби 1010 195445 193673

    первісна вартість 1011 386921 409625

    знос 1012 191476 215952

Інвестиційна нерухомість 1015 0

Довгострокові біологічні активи 1020 40460 44198

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 107013 103147

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл при консолідації 1055

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 371406 365515

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 1959389 1413621

Виробничі запаси 1101 74452 208037

Незавершене виробництво 1102 325143 305091

Готова продукція 1103 1547225 549762

Товари 1104 12569 350731

Поточні біологічні активи 1110 49666 74692

Векселі одержані 1120 16488 16488
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Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2489429 1285455

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 1700380 3992315

з бюджетом 1135 40531 69425

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7425992 8658326

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 31452 123674

Готівка 1660 63 98

Рахунки в банках 1167 31322 116890

Витрати майбутніх періодів 1170 933 554

Інші оборотні активи 1190 491366 1976164

Усього за розділом II 1195 14205626 37610714

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 4 -

Баланс 1300 14577036 17976229

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 364499 364499

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410 18662 18662

Резервний капітал 1415 2940 2940

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5052514 11548455

Неоплачений капітал 1425 (             ) (             )

Вилучений капітал 1430 (             ) (             )

Неконтрольована частка 1490

Усього за розділом I 1495 5438615 11934556

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510 175100 198874

Інші довгострокові зобов’язання 1515 216152 328866

Довгострокові забезпечення 1520

Цільове фінансування 1525 766

Усього за розділом II 1595 392018 527740

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 415416 1165536

Векселі видані 1605 77 77

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615 441595 411339

розрахунками з бюджетом 1620 2067 8735

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625 4402 556

розрахунками з оплати праці 1630 19848 11997

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 1635 2865 1577803
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Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690 4997742 2337890

Усього за розділом IІІ 1695 8746403 55513933

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 14577036 27976229

Додаток Д

Консолідований звіт про фінансові результати компанії ПАТ «Райз-

Максимко», 31.12.2015
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Додаток Е

Консолідований баланс компанії ПАТ «Райз-Максимко», 31.12.2014

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2015 1 1

Підприємство Приватне акціонерне товариство «Райз –Максимко» за ЄДРПОУ 30382533
Територія Полтавська за КОАТУУ 5322610600
Організаційно-правова форма господарювання  Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Вирощування зернових культур (крім рису), бобових 
культур і насіння олійних рослин

за КВЕД 01.11

Середня кількість працівників1 4779
Одиниця виміру: грн. без десяткового знака(окрім  розділу  IV  Консолідованого звіту про фінансові 
результати (Звіту про  сукупний  дохід)  (форма  N  2-к),  грошові показники якого наводяться в гривнях 
з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.

Форма № 1-к Код за ДКУД 1801007

Актив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи 1000

5 802 8021

    первісна вартість 1001 7 543 10427

    накопичена амортизація 1002 1 741 2406

Незавершені капітальні інвестиції 1005 19 520 20467

Основні засоби 1010 142 859 195445

    первісна вартість 1011 318 878 386921

    знос 1012 176 019 191476

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0

Довгострокові біологічні активи 1020 38 880 40460

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 116 595 107013

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040

Відстрочені податкові активи 1045

Гудвіл при консолідації 1055

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом I 1095 323 656 371406

II. Оборотні активи 
Запаси 1100 1959389 1959389

Виробничі запаси 1101 74088 74452

Незавершене виробництво 1102 203 809 325143

Готова продукція 1103 706 678 1547225

Товари 1104 13 528 12569

Поточні біологічні активи 1110 45305 49666

Векселі одержані 1120 16 488 16488
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Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 3 444 313 2489429

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 651 319 1700380

з бюджетом 1135 144 40531

у тому числі з податку на прибуток 1136

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 690 211 7425992

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 30 503 31452

Готівка 1666 126 63

Рахунки в банках 1167 30377 31322

Витрати майбутніх періодів 1170 182 933

Інші оборотні активи 1190 282 685 491366

Усього за розділом II 1195 7 159 071 14205626

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 4 4

Баланс 1300 7 482 909 14577036

Пасив
Код

рядка

На початок
звітного
періоду

На початок
звітного
періоду

1 2 3 3

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 364499 364499

Капітал у дооцінках 1405

Додатковий капітал 1410 18662 18662

Резервний капітал 1415 2940 2940

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 667 776 5052514

Неоплачений капітал 1425 (             ) (             )

Вилучений капітал 1430 (             ) (             )

Неконтрольована частка 1490

Усього за розділом I 1495 3 053 877 5438615

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Довгострокові кредити банків 1510 222 500 175100

Інші довгострокові зобов’язання 1515 109 681 216152

Довгострокові забезпечення 1520  

Цільове фінансування 1525  766

Усього за розділом II 1595 332181 392018

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 254286 415416

Векселі видані 1605 26406 77

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610

товари, роботи, послуги 1615 441008 441595

розрахунками з бюджетом 1620 1 962 2067

у тому числі з податку на прибуток 1621

розрахунками зі страхування 1625 4878 4402

розрахунками з оплати праці 1630 8842 19848

Поточна кредиторська заборгованість за отриманими авансами 1635 1949441 2865
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Поточні забезпечення 1660

Доходи майбутніх періодів 1665

Інші поточні зобов’язання 1690 1410028 4997742

Усього за розділом IІІ 1695 4096851 8746403

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

Баланс 1900 7482909 14577036

Додаток Ж

Консолідований звіт про фінансові результати компанії ПАТ «Райз-

Максимко», 31.12.2014
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