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Реєстраційний № 09 
 

25 травня 2022 року 
 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 
Власникам та вищому керівництву 
ТОВ «НОКІАН ШИНА» 
 
Думка 
 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОКІАН ШИНА» 
(далі – Компанія), що додається, яка включає Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2021 
року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал, Звіт про рух 
грошових коштів (за прямим методом), Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 
на зазначену дату. 
  
На нашу думку, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «НОКІАН ШИНА», що 
додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
 
Основа для думки 
 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно 
з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» 
нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, 
застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 
етики відповідно до цих вимог.  
 
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання 
їх як основи для нашої думки. 
 
Повідомлення про іншу інформацію 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація включає звіт 
про управління, який ми отримали до дати випуску цього звіту аудитора, але не включає фінансову 
звітність та наш звіт аудитора щодо цієї фінансової звітності. 
 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію. 
 
У зв’язку з проведенням нами аудиту фінансової звітності наш обов'язок полягає в ознайомленні із 
зазначеною вище іншою інформацією та у розгляді питання про те, чи наявні суттєві невідповідності 
між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, одержаними в ході аудиту, 
та чи не містить інша інформація інших можливих суттєвих викривлень. 
 
На нашу думку, за результатами проведеної нами роботи у ході аудиту інформація, наведена у звіті 
про управління за фінансовий рік, за який підготовлена фінансова звітність, відповідає фінансовій 
звітності.  
 
Крім того, виходячи з нашого знання та розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 
отриманих у ході аудиту, ми зобов’язані повідомляти про факт виявлення суттєвих викривлень у звіті 
про управління, який ми отримали до дати цього аудиторського звіту. Ми не маємо що повідомити у 
цьому зв'язку. 
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 Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими 
під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї; при 
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
 
Невизначеність щодо безперервності діяльності Компанії 
 

Ми звертаємо увагу на те, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Компанії впливає триваюче 
військове вторгнення Російської Федерації (далі – РФ) в Україну. Масштаби подальшого розвитку 
подій чи терміни коли ці дії припиняться - невідомі. Ці умови свідчать про існування невизначеності, 
яка може викликати сумніви щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність. Наша думка 
щодо цього питання не змінюється. 
 
Ми розробили наші аудиторські процедури в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому. 
Наші коментарі та зауваження щодо нашого підходу до аудиту щодо безперервної діяльності слід 
прочитати у цьому контексті, а не як окрема думка чи висновок з цих питань. 
 
Щоб оцінити доцільність використання менеджментом Компанії принципу безперервності діяльності, 
на якому базується бухгалтерський облік, включаючи очікування менеджменту, що їхні плани в 
достатній мірі відповідають виявленим ризикам безперервності діяльності та адекватність 
пов’язаного розкриття інформації, ми виконали наступні аудиторські процедури: 
 

1. Отримали у відповідь на аудиторський запит запевнення управлінського персоналу Компанії 
в тому, що фінансова звітність ТОВ «Нокіан Шина» станом на 31.12.2021 року складена 
відповідно до НП(С)БО та надана аудиторам, підготовлена із належним врахуванням 
принципу безперервності діяльності Підприємства.  
 
Безперервність діяльності є фундаментальним принципом підготовки фінансової звітності 
ТОВ «Нокіан Шина» станом на 31.12.2021 року та за 2021 рік в цілому. 
 

2. Отримали від управлінського персоналу аналіз подій та умов, які можуть виникнути внаслідок 
військової агресії РФ проти України, та проаналізували оцінку потенційних ризиків, проведену 
управлінським персоналом Підприємства.  
 
Менеджмент Компанії запевнив у відсутності таких ризиків, як валютний, кредитний, 
податковий ризики, а також ризик платоспроможності та ліквідності Компанії. 
 
Бізнес Компанії в Україні залежав від ринку Російської Федерації в частині імпорту значних 
обсягів продукції, що вироблялась в цій країні. Зв’язки Компанії з країною-агресором 
Російською Федерацією спричинили для Компанії наявність високого ризику зменшення 
імпортування товару в Україну. В той же час, менеджмент Компанії оцінює цей ризик як 
«керований», у відповідь на який планує завозити товари тільки з країн Європейського 
Союзу. 
 
Проблеми з логістикою (небезпечні шляхи поставок, відсутність та значне подорожчання 
паливно-мастильних матеріалів, зростання цін на транспортні послуги тощо), пов’язані з 
триваючою військовою агресією РФ проти України, оцінені менеджментом Компанії як 
«середній ризик». У відповідь на ці ризики менеджмент Компанії планує підвищити ціни 
реалізації товару. 
 
В цілому, відсутній ризик ліквідації чи припинення діяльності Компанії в Україні протягом 
наступних 12-ти місяців року через військову агресію РФ. 
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3. Отримали та проаналізували бюджет на 2022 рік, затверджений менеджментом Компанії, 

підготовлений із врахуванням всіх можливих ризиків, пов’язаних з військовою агресією РФ 
проти України.  
 
Бюджет на 2022 рік передбачає зменшення чистого доходу від реалізації товарів Компанії на 
27% в порівнянні з 2021 роком, але при цьому заплановано отримання прибутку на рівні 35,5 
млн. грн. 

 
Виходячи з результатів проведених процедур, ми визнали застосовувану оцінку менеджменту 
Компанії щодо безперервності діяльності послідовною та прийнятною. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку 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 
Компанії 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 Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Компанією. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск Звіту аудитора, який містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. 
 
Крім того, ми: 
 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 
або нехтування заходами внутрішнього контролю; 
 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 
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 оцінюємо прийнятність застосованих 
облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, 
зроблених управлінським персоналом; 

 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на 
основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму Звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого Звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям 
інформації, а також те, чи розкриває фінансова звітність операції та події, покладені в 
основу її складання, так, щоб було забезпечено їхнє достовірне подання. 

 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки 
системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 
Ми також надаємо тим, кого 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 власнику, ми визначили ті, що були 
найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. 
 
Найменування аудиторської фірми, адреса ТОВ Аудиторська фірма  

«Аксьонова та партнери» 
провулок Бехтерівський, буд.4-В 
04053, м. Київ 
 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32736203 
Номер реєстрації аудиторської фірми в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 

3310 

 

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є 
Тетяна Григорян. 
 
 
 
 
Тетяна Григорян 

 
Генеральний директор 
Ключовий партнер 
ТОВ АФ «Аксьонова та партнери» 
 
Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та  
суб’єктів аудиторської діяльності: 006433 
   

25 травня 2022 року 
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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 

за період, що закінчився 31 грудня 2021 року  
 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно 
відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю 
«НОКІАН ШИНА» (далі – «Товариство») станом на 31 грудня 2021 року, результати його діяльності, 
рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до вимог 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі - «НП(С)БО»). 
 
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал Компанії несе відповідальність за: 

 належний вибір та послідовне застосування облікової політики; 
 представлення інформації, в т.ч. даних про облікову політику, у формі що забезпечує 

прийнятність, достовірність, співставність та зрозумілість такої інформації; 
 розкриття додаткової інформації у випадках, коли відповідність спеціальним вимогам 

НП(С)БО є недостатньою для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших 
подій та умов на фінансовий стан та фінансові результати Компанії; 

 здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі. 

 
Управлінський персонал також несе відповідальність за: 

 розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього 
контролю; 

 ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати 
та пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо його 
фінансового стану і яка надає управлінському персоналу можливість забезпечити 
відповідність фінансової звітності Компанії вимогам НП(С)БО; 

 ведення облікової документації та бухгалтерського обліку у відповідності до законодавства 
України та НП(С)БО; 

 застосування обґрунтованих доступних заходів щодо збереження активів Компанії; 
 запобігання та виявлення випадків шахрайства та інших порушень. 

 
Управлінський персонал підготував фінансову звітність до того, як вона була подана на 
затвердження та випуск 05 березня 2022 року включно. 
 
ТОВ «АФ «Аксьонова та партнери», яка є незалежним аудитором, виконала аудит фінансової 
звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НОКІАН ШИНА» згідно з Міжнародними 
стандартами аудиту та після виконання висловила свою думку щодо її достовірності в аудиторському 
звіті, що додається. 
 
Від імені управлінського персоналу: 
 
/Підписано/ 
 

Костянтин Анісімов 
Директор ТОВ «Нокіан Шина»  
 
/Підписано/ 
 

Оксана Негода 
Головний бухгалтер ТОВ «Нокіан Шина»  
 
м. Київ, Україна  
19 травня 2022 року 
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БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2021 року  
Тис.грн. 

 

Показники Код 
рядка 31/12/2020 31/12/2021 

І. Необоротні активи   
Нематеріальні активи  1000 2 212 1 877 
 первісна вартість  1001 4 948 4 886 
 накопичена амортизація  1002 2 736 3 009 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 684 338 
Основні засоби: 1010 12 034 9 044 

первісна вартість 1011 50 217 43 476 
Знос 1012 38 183 34 432 

Відстрочені податкові активи 1045 - - 
Усього за розділом І 1095 14 930 11 259 

II. Оборотні активи  

Запаси  1100 126 915 149 630 
Виробничі запаси  1101 2 222 1 152 
Незавершене виробництво  1102 - - 
Готова продукція  1103 - - 
Товари  1104 124 693 148 478 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1:  1125 91 170 17 425 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:  - - 
 за виданими авансами 1130 1 792 1 880 
 з бюджетом  1135 6 376 6 381 
 у тому числі з податку на прибуток 1136 6 290 6 290 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145   
Інша поточна дебіторська заборгованість1 1155 1 409 1 562 
Гроші та їх еквіваленти  1165 231 255 386 697 
Готівка  1166 - - 
Рахунки в банках 1167 231 254 386 696 
Витрати майбутніх періодів 1170 756 788 
Інші оборотні активи 1190 1 000 9 085 

Усього за розділом II 1195 460 673 573 448 
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу 1200 434 - 

ВСЬОГО АКТИВІВ 1300 476 037 584 707 

І. Власний капітал    
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 394 931 1 394 931 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - - 
Додатковий капітал 1410 805 805 
Накопичені курсові різниці  1412 805 805 
Резервний капітал 1415 - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 (949 013) (892 143) 
Неоплачений капітал 1425   

Усього за розділом І 1495 446 723 503 593 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов`язання 1500 - - 
Інші довгострокові зобов`язання 1515 - - 
Довгострокові забезпечення 1520 - - 

Усього за розділом ІІ 1595 - - 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за:    

http://www.ap-center.com/
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Показники Код 
рядка 31/12/2020 31/12/2021 

 товари, роботи, послуги 1615 18 508 23 378 
 розрахунками з бюджетом 1620 3 926 1 798 

у тому числі з податку на прибуток 1621 - - 
 розрахунками зі страхування 1625 - - 
 розрахунками з оплати праці 1630 - - 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 241 38 456 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - - 
Поточні забезпечення 1660 5 859 10 311 
Доходи майбутніх періодів 1665 - - 
Інші поточні зобов'язання 1690 780 7 171 

Усього за розділом IІІ 1695 29 314 81 114 
ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами 1700 - - 
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - - 

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 1900 476 037 584 707 
 

1 Станом на 31.12.2020 року резерв сумнівних боргів в сумі 4 762 тис. грн. рекласифіковано із рядка 1125 «Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи, послуги» в рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» 
 

 
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід) за 2021 рік 

Тис.грн. 

Стаття Код 
рядка 01-12/2021 01-12/2020 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 633 832 410 421 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (479 836) (319 178) 
Валовий прибуток 2090 153 996 91 243 
Інші операційні доходи 2120 4 272 20 271 
Адміністративні витрати 2130 (15 852) (15 464) 
Витрати на збут 2150 (81 051) (58 643) 
Інші операційні витрати 2180 (10 769) (18 176) 
Фінансовий результат від операційної діяльності (прибуток) 2190 50 596 19 231 
Інші фінансові доходи 2220 7 147 3 892 
Інші доходи 2240 142 56 
Фінансові витрати 2250 - - 
Інші витрати 2270 (1 015) - 
Фінансовий результат до оподаткування:    
прибуток 2290 56 870 23 179 
збиток 2295 - - 
Витрати (дохід) з податку на прибуток  2300 - - 
ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ:    
прибуток 2350 56 870 23 179 
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ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2021 рік 
Тис.грн. 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстрова
ний капітал 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 
капітал ВСЬОГО 

Залишок на 
початок року 4000 1 394 931 805 - (949 013) - 446 723 

Виправлення 
помилок 4010 - - - - - - 

Скоригований 
залишок на 

початок року 
4095 1 394 931 805 - (949 013) - 446 723 

Чистий 
прибуток 

(збиток) за 
звітний період 

4100 - - - 56 870 - 56 870 

Інший 
сукупний 
дохід за 

звітний період 
4110 - - - - - - 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 - - - - - - 

Погашення 
заборгованос
ті з капіталу 

4245 - - - - - - 

Інші зміни у 
капіталі 4290 - - - - - - 

Разом змін у 
капіталі 4295 - - - 56 870 - 56 870 

Залишок на 
кінець року 4300 1 394 931 805 - (892 143) - 503 593 

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом) за 2021 рік 
Тис.грн. 

 

Показники Код 
рядка 01-12/2021 01-12/2020 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності   
Надходження від:    
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 811 002 540 192 
Повернення податків і зборів 3005 - 1 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування 3010 244 - 
Надходження від отримання субсидій, дотацій  3011 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 64 261 10 401 
Надходження від повернення авансів 3020 632 110 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 - - 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 829 26 
Надходження від операційної оренди 3040 438 478 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 388 240 
Інші надходження 3095 943 4 
Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) 3100 (647 136) (433 737) 
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Праці 3105 (10 813) (10 504) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (2 612) (2 584) 
Зобов`язань з податків і зборів 3115 (28 549) (23 062) 
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток 3116 (12) (89) 
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість 3117 (25 614) (20 137) 
Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів 3118 (2 923) (2 835) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (34 097) (28 546) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (4 008) (3 917) 
Інші витрачання 3190 (2 060) (826) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 149 462 48 276 
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації: 
необоротних активів 3205 1 126 299 

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 7 147 3 892 

Витрачання на придбання: 
необоротних активів 3260 (1 773) (660) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 6 500 3 531 
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від:    

Власного капіталу 3300 - - 
Отримання позик 3305 - - 
Інші надходження 3340 - - 
Витрачання на:    
Погашення позик 3350 - - 
Витрачання на сплату відсотків 3360 - - 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 - - 
Інші платежі 3390 - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - - 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 155 962 51 807 
Залишок коштів на початок року 3405 231 255 180 437 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 (520) (989) 

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА КІНЕЦЬ РОКУ 3415 386 697 231 255 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік 
Тис.грн. 

І. Нематеріальні активи 

Групи 
нематеріаль
них активів 

Код 
ряд
ка 

Залишок на 
початок року 

Надій
шло 

за рік 

Вибуло за рік Нарахо
вано 

аморти
зації за 

рік 

Втрати 
від 

зменше
ння 

корисн
ості за 

рік 

Залишок на кінець 
року 

первісна 
(переоцін

ене) 
вартість 

накоп
ичена 
аморт
изація 

Перві
сна 

(пере
оціне

на) 
варті
сть 

Накоп
ичена 
аморт
изаці

я 

первісна 
(переоціне

на) 
вартість 

накопи
чена 

аморти
зація 

Права на 
комерційні 
позначення 

030 - - - - - - 
 

- - 

Авторське 
право та 
суміжні з ним 
права 

050 - - - - - - 

 

- - 

Інші 
нематеріальн
і активи 

070 4 948 2 736 - 54 54 327 
 

8 4 886 3 009 

           
Разом 080 4 948 2 736 - 54 54 327 8 4 886 3 009 
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ІІ. Основні засоби 

Групи основних 
засобів 

Код 
рядка 

Залишок на початок 
року 

Надійшло 
за рік 

Вибуло за рік 
Нараховано 
амортизації 

за рік 

Залишок на кінець року 

первісна 
(переоцінена) 

вартість 
Знос 

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість 

знос 
первісна 
(переоці 

нена) 
вартість 

знос 

Земельні 
ділянки 100 -  - - - - - - - 

Будинки, 
споруди та 
передавальні 
пристрої 

120 2 103 1 065 - - - 105 2 103 1 170 

Машини та 
обладнання 130 4 353 3 708 441 896 802 403 3 898 3 309 

Транспортні 
засоби 140 6 154 3 729 - - - 1 007 6 154 4 736 

Інструменти, 
прилади, 
інвентар (меблі) 

150 1 147 1 131 - 11 11 9 1 136 1 129 

Інші основні 
засоби 180 32 456 24546 406 7 013 5863 1 069 25 849 19 752 

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 
активи 

200 4 004 4 004  1 132 800 800 1 132 4 336 4 336 

Разом 260 50217 38183 1979 8720 7476 3725 43476 34432 
 
ІІІ. Капітальні інвестиції 

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року 

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 846 - 
Придбання (виготовлення) інших 
необоротних матеріальних активів 

300 940 338 

Придбання (створення) нематеріальних 
активів 

310 - - 

Разом 340 1786 338 
 
V. Доходи і витрати 

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати 

А. Інші операційні доходи і витрати    
Операційна оренда активів 440 407 - 
Операційна курсова різниця 450 86 589 
Реалізація інших оборотних активів 460 983 1 179 
Штрафи, пені, неустойки 470 - 7 
Інші операційні доходи і витрати 490 2 796 8 994 
у тому числі.: відрахування до резерву 
сумнівних боргів 

491 Х 2 643 

Непродуктивні витрати і втрати 492 Х 869 
В. Інші фінансові доходи і витрати    
Проценти 540 Х - 
Інші фінансові доходи і витрати 560 7 147 - 
Безоплатно одержані активи 610 - Х 
Списання необоротних активів 620 Х 1 015 
Інші доходи і витрати 630 142 - 

 
VІ. Грошові кошти 

Найменування показника Код 
рядка На кінець року 

Поточний рахунок у банку 650 2 296 
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 384 400 
Грошові кошти в дорозі 670 1 
Разом 690 386 697 

http://www.ap-center.com/
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VІІ. Забезпечення і резерви 

Види забезпечень і 
резервів 

Код 
рядка 

Залишок 
на 

початок 
року 

Збільшення 
за звітний 

рік 
(нараховано) 

Використано 
у звітному 

році 

Сторновано 
невикористану 

суму у 
звітному році 

Залишок на 
кінець року 

Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 

710 213 1 142 832 - 523 

Забезпечення наступних 
витрат на додаткове пенсійне 
забезпечення 

720 - - - - - 

Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 

730 1 477 2 386 1 470 935 1 458 

Забезпечення наступних 
витрат на реконструкцію 

740 - - - -- - 

Інші забезпечення 760 4 169 24 515 20 132 223 8 329 
Резерв сумнівних боргів 775 15 447 2 643 251 1 211 16 628 
Разом 780 21 306 30 686 22 685 2 369 26 938 

 
VІІІ. Запаси 

Найменування показника Код 
рядка Балансова вартість на кінець року 

Сировина і матеріали 800 - 
Паливо 
Тара і тарні матеріали 

820 
830 

25 
- 

Запасні частини 850 12 
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 1 115 
Товари 910 148 478 
Разом 920 149 630 

 

ІХ. Дебіторська заборгованість 

Найменування показника Код 
рядка 

Всього на 
кінець року 

у т.ч. за строками непогашення 
до 12 

місяців 
від 12 до 18 

місяців 
від 18 до 36 

місяців 
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 

940 17 425 17 425 - - 

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 1 562 1 562 - - 
 

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей 
Найменування показника Код 

рядка Балансова вартість на кінець року 
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 869 

 

ХІІ. Податок на прибуток 
Найменування показника Код рядка Сума 

Поточний податок на прибуток 1210 - 
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 - 
на кінець звітного року 1225 - 
Включено до Звіту про фінансові результати-усього 1240 - 
у тому числі:   
поточний податок на прибуток 1241 - 
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 - 

 
ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника Код 
рядка Сума 

Нараховано за звітний рік 1300 4 052 

Використано за рік усього 1310 49 

Придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 49 

Придбання (створення) нематеріальних активів 1314 - 
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ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2021 рік  
 
РОЗКРИТТЯ У ПРИМІТКАХ: 
 
а) Українське бізнес-середовище та вплив на компанію 
 

У 2021 році Україна зіткнулася зі значними погашеннями державного боргу, що вимагало мобілізації 
значних внутрішніх та зовнішніх фінансування в умовах дедалі складнішого фінансового середовища 
для ринків, що розвиваються. 
 
Події, які призвели до анексії Криму Російською Федерацією у лютому 2014 р. та конфлікт на сході 
України, який розпочався навесні 2014 року, досі не вирішені. 24 лютого 2022 року Російська 
Федерація розпочала військове вторгнення в Україну. У результаті уряд ввів воєнний стан по всій 
країні. Відносини між Україною і Російською Федерацією стали дуже напруженими. 
 
В умовах воєнного стану НБУ ввів деякі тимчасові обмеження, які впливають на економічне 
середовище, наприклад, обмеження транскордонних розрахунків в іноземній валюті, фіксація 
офіційного курсу станом на 24 лютого 2022 року, видача готівки з рахунків клієнтів в іноземній валюті, 
призупиняючи дебетові операції з рахунків резидентів держави, яка здійснила збройну агресію проти 
України. Ці заходи спрямовані на забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової 
системи України та сприяти підтримці Збройних Сил України, а також безперебійній роботі критичної 
інфраструктури. 
 
У лютому 2022 року інфляція зросла в річному вимірі до 10,7%. Інфляційний тиск зріс через військове 
вторгнення, а потім фактичне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року Як наслідок, ціни на 
продукти харчування та паливо зростали найшвидше через перевищення попиту і збої в ланцюгах 
поставок. Разом із порушеними логістичними ланцюгами та вищими виробничими витратами, 
посилюється попит від населення та подальше зростання світових цін на енергоносії, впливає на 
рівень інфляції в Україні. 
 
15 березня 2022 року Верховна Рада України прийняла такі зміни в податковому законодавстві до 
закінчення воєнного стану: 
 

 Скасування акцизного збору на паливо та зниження ставки ПДВ при імпорті палива з 20% до 
7%; 

 Річний ліміт доходів від застосування спрощеної системи оподаткування та сплати єдиного 
податку збільшено з 10 млн. грн. до грн. до 10 мільярдів і фіксована ставка податку на рівні 
2%, без обмежень на кількість працівників для великих компаній; 

 Землевласники звільняються від сплати земельного податку та оренди землі в районах, де 
ведуться бойові дії або тимчасово окуповані території, або засмічені вибухонебезпечними 
предметами (перелік таких територій буде визначено Кабінетом Міністрів Україна), період 
звільнення – з березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, в якому було 
введено воєнний стан; 

 Операції з добровільної передачі будь-якого інвентарю, надання послуг Збройним Силам 
України та територіальним підрозділам оборони не оподатковуються; 

 Штрафи за порушення податкового законодавства не стягуються; 
 Сума ПДВ, сплачена з вартості придбаних товарів і послуг, включається до податкового 

кредиту на основі первинного документу через неможливість реєстрації податкових 
накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН); 

 Скасовано екологічний податок з об’єктів, розташованих на території, де велися бойові дії 
або на тимчасово окупованих територіях на 2022 рік; 
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 Через вторгнення Росії в Україну всі логістичні та 

ділові відносини неможливі з Росією.  
 
Подальше економічне зростання залежить від вирішення російського вторгнення в Україну, від успіху 
українців, від уряду та реалізації нових реформ і стратегії відновлення після припинення вторгнення, 
співпраці з міжнародними фондами. 
 
Незважаючи на певні покращення в 2021 році, поточну політичну та економічну невизначеність важко 
передбачити через Російське військове вторгнення на територію України в лютому 2022 року і вони 
суттєво впливають на українську економіку, бізнес та Групу. 
 
б) Вплив на подальший розвиток компанії війни Російської Федерації проти України 
 

80% продукції, що реалізується Компанією, до початку війни вироблялось на заводі в Російській 
Федерації (РФ). З початком війни в Україні заборонено поставляти продукцію російського 
виробництва. З 24 лютого 2022 року Компанією повністю зупинено поставки шин з Російської 
Федерації в Україну. 
 
З причини призупинення з 24 лютого 2022 року поставок шин в Україну, об’єми літніх замовлень 
виконані Компанією на 50%.  
 
В зимовому сезоні (з серпня 2022 року) Компанія планує поставки шин з фінського заводу, на якому 
виробляються шини лише преміального сегменту (вищий ціновий сегмент). Тому, прогнозовані 
об’єми поставок будуть скорочені в 3 рази внаслідок обмеженого попиту в Україні.  
  
Внаслідок бойових дій нанесена шкода бізнесу певних дилерів, що спричинить збиткові результати 
їх діяльності. Внаслідок введених санкцій поставки з російського заводу в Європейський союз 
зупиняються, що обмежує наявність шин на європейському ринку. Наслідком є дефіцит шин для 
поставок в Україну.  
 
Головний офіс Компанії планує будівництво нового заводу в Європі, на що потрібен певний час. 
Поставки продукції з нового заводу плануються лише на 2024 рік. Тому, у 2022-2023 роках ТОВ 
«Нокіан Шина» планує обмежені поставки продукції в Україну. Проте, за рахунок достатнього 
залишку запасів товару на складах Компанія намагатиметься втримати показник продажів у 2022 
році на рівні попереднього року. 
 
Компанія підвищуватиме якість надання послуг з розширеної гарантії у власній мережі VIANOR. 
 
БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне військове вторгнення в Україну, що 
спричинило негайне прийняття воєнного стану Указом Президента України, затвердженим 
Верховною Радою України, та відповідне введення тимчасових обмежень, що впливають на 
економічне середовище.  
 
Враховуючи вищевикладене, ТОВ «Нокіан Шина» дала оцінку подіям, що стосуються припущення 
безперервності, на основі якого була підготовлена фінансова звітність. Хоча діяльність Компанії поки 
що не зазнала значного впливу і керівництво підготувало свій 12-місячний бюджет на основі цього, 
відомих фактів і подій, існує невизначеність щодо майбутнього розвитку військового вторгнення, його 
тривалості та короткочасності, і довгостроковий вплив на Компанію, її персонал, діяльність, 
ліквідність та активи.  
 
Проте, Компанія не має наміру або потреби, щонайменше в наступні 12 місяців після звітної дати, в 
ліквідації, припиненні фінансово-господарської діяльності або зверненні за захистом від кредиторів. 
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ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
 
Військове вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року є подією, що виникла після звітної дати, яка 
спричинила введення воєнного стану по всій Україні. Це спричинило певні проблеми з логістикою: 
небезпека в дорозі, подорожчання та проблеми з наявність палива, зростання цін на транспортні 
послуги тощо. Проте, ці події не мали вплив на фінансову звітність станом на 31.12.2021 року та за 
2021 рік. 
 
На дату видання цього звіту Компанія продовжує свою діяльність без будь-яких обмежень. 
Управління Компанії контролює всі свої операції. Офісний персонал працює дистанційно.  
 
Ділова інформація Компанії захищена та належним чином зберігається. Сховища резервних копій 
для всіх бізнес-даних розташовані в різних місцях. 
 
 
 /Підписано/ 
Анісімов Костянтин 
Директор ТОВ «Нокіан Шина» 
м. Київ, Україна  
 
 
/Підписано/ 
Негода Оксана 
Головний бухгалтер ТОВ «Нокіан Шина» 
м. Київ, Україна 
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