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примiтки до фiнансовот звiтностi, складеноi вiдповiдно до мiжнародних
стандарТiв фiнанСовоi звiТностi за piK, що закiнчився 31 грулн я2020
року
1, Заява керiвницТва прО вiдповiдальнiсть за пiдготовку
i затвердження
lфiнансовоI
звiтностi за piK, що закiнчився 31 грудня 2020

року

l. Керiвництво ПРИВАТНОГо АкцIонЕрного товАриствА,,крЕмЕнчуцький
зАвоД тЕхнIчнОго вугЛЕцю" (скорочено ПрАТ кКЗТВ>, надалi - 'Говариство)
несе
вiдповiдальнiсть за пiдготовку
фiнансовоТ звiтностi, що достовiрно вiдображас фiнансове
становище ТоваристВа станоМ на 3l грудня2О2О
року, а тако}к результати йоiо дiяльностi, рух
грошових коштiв i змiни в капiталi за pik, що закiнчився
цiею дчiоr, згiдно з Мiжнародп"r"

ь'ТОН!ёРТОми фiнансовоТ

звiтностi (дапi - мсФз).

2, При пiдготовцi фiнансовот звiтностi згiдно

мсФз

керiвництво несе вiдповiдальнiсть

вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку i ik послiдовне
застосування;
застосування обгрунтованих облiкових оцiнок i
розрахункiв;
дотримання вимог МСФЗ або розкриття Bcix суттсвих вiдхилень вiд МСФЗ в
примiтках до фiнансовоТ звiтностi Товариства;
пiдготовку фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСФЗ, виходячи iз припущення,
що
Товариство продовжуватиме свою дiяльнiсть в осяжному майбутньому,
за винятком випадкiв,
коли таке продовження не буде правомiрним;
облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi Bcix вiдносин i операчiй мiж пов'язаними
сторонами;
l

облiк i розкриття у фiнансовiй звlтностi Bcix подiй пiсля дати балансу, якi
зll\lагають коригування або розкриття;
у зв'язкУ з судовимИ позовами, якi були або, можливо.

фiнансовiй звiтностi iнформацiТ про Bci наданi кредити або
.:знтiТ вiд iMeHi керiвництва.
З. Керiвництво Товариства такояt несе вiдповiдальнiсть за:
розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективнот системи
. -,, трiшнього контролю на Товариствi;
ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства;
застосування заходiв в рамках своеi компетенцiТ для захисту активiв
Товариотва;
виявлення i запобiгання фактам шахрайства i iнших зловживань.

Вiд iMeHi керiвництва ПрАТ кКЗТВ>:

.]llpeKTop

|а,

!,
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П оиватне
ахhiонерFi

Яворський В.В.

r!

e),

В.о.головного бух

! qr.cr'j

Петченко Н.С.

-l
2.

Iнформацiя про Товариство

привдтнЕ дкцIонЕрнЕ товдриство "крЕмЕнчуцький здвод

ТЕХНIЧНОГО ВУГЛЕЦЮ" (далi скорочено ПрАТ (КЗТВ) таlабо Товариство) було
заресстровано 2З.06.1994р., номер запису про включення вiдомостей до СДР
l585l20000000l035 (код СЩРПОУ 00152299). Товариство безпосередньо здiйснюе TaKi ocHoBHi
види фiнансово-господарськоТ дiяльностi (за КВЕЩ-20l 0):
20.13 Виробництво iнших ос}lовI,1их неорганiчних хiмiчних речовин,
46.90 Неспецiалiзована оптова торгiвля;
35.1 1 Виробництво електроенергiТ

Приватне акцiонерне товариство кКременчуцький завод технiчного вуглецю)

найбiльший виробник техвуглецю в YKpaTHi. Традичiйно наша пролукцiя використовувалася в
шиннiй промисловостi в якостi наповнювача, додае мiцностi та зносостiйкi характеристики
гумi, що полiпшуе ii експлуатаrцiйнi параметри. Сьогоднi технiчний вуглець нашого
пiдприсмства застосовуеться при виробництвi шин, гумотехнiчних виробiв, пластикiв,
пiгментних наповнювач iB.
ПрДТ "КЗТВ" - високомеханiзоване пiдприсмство з широким викоритстанням
контрольно-вимiрювальних приладiв та засобiв автоматики. Основними видами дiяльностi
ПрД] "КЗТВ" являються: виробництво та реалiзацiя технiчного вуглецю; виробництво тепловоТ
енергiТ, електроенергiТ, хiмочищеноТ води; зовнiшньо-економiчна дiяльнiсть. Товариство е
одним iз заводiв на YKpaTHi, продукцiя якого сертифiкована у вiдповiдностi з мiжнародною
системою управлiння якiстю.

Пiдприсмство виробляс 13 марок технiчного вуглецю, якi одержують шляхом
термоокислювального розклада}rня рiдкоТ вуглеводноТ сировини, з них 8 марок
високоактивного техвуглецlо, 5 марок - середньоактивного техвуглецlо. Пiдсумком i вiнцем
кропiткоi та творчоТ роботи по вдосконаленню та управлiнню якiстю е вручення Товариству
сертифiкату вiдповiдностi мiжнародних стандартiв ISO 900l:2015, IATF 16949,20|6, ISO
1400l:20l5. В 2020 роцi Товариство успiшно пройшло мiжнародний ресертифiкацiйниЙ аудит
по ISO 900l:20l5 та сертифiкацiйний аудит по ISO l400l:20l5 та отримало сертифiкати
вiдповiдностi. I це дозволяе працювати на ринках закордону: на сьогоднi 85% продукцiТ
понад l5 краТн, а серед
Товариства йде на експорт. Гесlграфiя поставок ПрАТ кКЗТВ>
- це
покупцiв, KpiM украТнськоТ кРОСАВИ>, TaKi поважнi виробники шин для автомобiлiв, як
Michelin (Франuiя,), Goodyear (Нiмеччина) та iHrпi.
Щочiрнiх пiдприемств Товариство не мас.
Мiсцезнаходження: 39б09 Полтавська обл., м. Кременчук, Автозаводський р-н, вулиця
Свiштовська, будинок 4.
Станом на

31

грулня 2020 року у ПрАТ "КЗТВ" середня кiлькiсть працiвникiв

-

567 осiб.

якому товАриство здIйсню€

свою дIяльнIсть
Товариство здiйсню€ свою дiяльнiсть в YKpaTHi. Полiтична та економiчна ситуацiя в
YKpaTHi останнiми роками нестабiльна, Тй властивi особливостi ринку, п{о розвиваеться.
Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в KpaTHi пов'язано з ризиками, нетиповими для iнших
2.1.

ЕкономIчнЕ сЕрЕдовищЕ,

в

краТн.

Военний конфлiкт в деяких районах ЛуганськоТ та,ЩонецькоТ областей, який розпочався
у TpaBHi 2014 року, не вирiшено, i частина,ЩонецькоТ та ЛуганськоТ областей залиша€ться пiд
контролем самопроголошених республiк, i украТнська влада в даний час не в змозi забезпечити
в повному обсязi дотримання украТнських законiв на цiй територiТ. Автономна Республiка Крим
анексована Poci йською Федерацiеrо.

У

ВВП скоротився на4О^ у рiчному вимiрi пiсля зростання на З,2О/оу
l019 роцi.Основними чинниками падiння ВВП у 2020 роцi стали карантиннi обмеження,
]апровадженi в YKpaTHi та у cBiTi у вiдповiдь на поширення KopoнaBipycHoT хвороби (COVIDl9). а також зниження внутрiшнього попиту, передусiм iнвестицiйного, через пов'язану з
2020 роцi реальний

rандемiею невизначенiсть.

CBiToBa пандемiя KopoHaBipycHoT хвороби (COVID-19) та запровадження Кабiнетом
\IiHicTpiB Укратни карантинних та обмежувальних заходiв, спрямованих на протидiю iT
lt,l_fольшого поширення в yKpaTHi, зумовили виникнення додаткових ризикiв дiяльностi
Товариства. Водночас украТнська eKoHoMiKa виявилася бiльш стiйкою до поточноТ кризи
_.,,рiвняно iз попереднiми. Коронакриза не супроводжувалася стрiмкою девальвацiсю та
а падiння реального ВВП виявилося не таким сут,гевим, як очiкувалося на початку
"ф_lяцiею,

-.]

tlзи.

Основним зовнiшнiм ризиком убачасться подальше уповiльнення росту cBiToBoT
з{t)номiки (у тому числi через поширення KopoHaBipycy), та вiдповiдне погiршення умов
..ргiвлi для украIнських виробникiв. Багато краТн здiйснюють жорсткi заходи ЩоДо
-.рti\tчвання поширення Kopoнaвipycy COVID-19. Цi заходи суттево вплинули на економiчну
:a-T}tBHicTb та настроТ, порушуючи господарськi операцiТ компанiй у всьому cBiTi - особливо

.
о
.

зазн€IJIи падiння
державою;

попиту на Тх продукцiю

чи послуги, або

обмеження, накладенi

залежать вiд ланцюгiв поставок або мають виробничi потужностi в кратнах, якi значно
постраждали вiд COVID- l9; та / або
торгiвля з краТнами, якi значно постраждали вiд COVID-19.

Товариство здiйснюе оцiнку впливу вiд запровадження карантину на дiяльнiсть у 2020
:" ii як несутт€ву. Знецiнення фiнансових та нефiнансових активiв чере'з вплив карантинних
:\.-l_]i в не вiдбувалось.

При складаннi фiнансовоТ звiтгtостi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати
..,_lе]азначених чинникiв на (liнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному
;:.t-l_]i.

Щана фiнансова звiтнiсть вiдображас поточну оцiнку керiвництва впливу украТнського

::]ес-середовища на операuiт та фiнансове становище
-=i3_1овище може вiдрiзнятися вiд оцiнки керiвництва.
3. Щостовiрне подання та

Товариства. Майбутне бiзнес-

вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Товариства е фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яКа
-: ,]p\IoBaHa з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiЯЛЬНОСТi
: iрошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола
. :llcT\ вачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK що закiнчився
: лr.]ня 2020 року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаЮчи
.i,_;народнi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виДанi
]:-tlк-) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБо). в релакuiТ чиннiй на
:iчня 2020 року, що офiчiйно оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без буль-яких застереЖеНЬ
: ._.:\_rвiда€ BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, вI-Iесених РМСБо, дотримаННя ЯкИх
.1ззпечуе достовiрне подання iнформаuiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрнОТ,
_ звноТ та зрозумiлоТ iнформацiТ.

4.

Функцiональна валюта

Функчiональною.валютоIо
5.

фiнансовоТ звiтностi Товариства е украТнська гривня.

Припущення про безперервнiсть дiяльностi

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
в ходi
дiяльностi, вiдповiднО до якогО реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться
б
було
необхiдно
якi
кориryвання,
включае
не
звичайноТ дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть
здiйснення
подальше
провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити
принципiв безперервностi дiяльностi.
фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до
мае HaMipiB лiквiдуваТи ТовариствО чИ
не
Управлiнський персонал Товарист,ва
припинити операчiТ.

Рiшення про затвердження фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення)
Hi iншi особи не мають
директором Товариства2З квiтня 2021 року. Hi акцiонери Товариства,
права вносити змiни до цiст фiнансовот звiтностi пiсля lj затвердження до випуску.
6.

Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вважаеться кtшендарний piK,
тобто перiод з 01 сiчня по 3 1 грулня 2020 року.
7.

Основи представлення фiнансовоТ звiтностi
основою надання фiнансовоТ звiтностi е чиннi мiжнароднi стандарти фiнансовоТ
звiтностi (мсФз), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (мсБо) та тлумачення,
8.

звiтностi.
розробленi koMiTeToM з тлумачень мiжнароднот фiнансовот
товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансовот звiтностi (мсФз) з l сiчня
2о12 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 кПерше викорисТаНнЯ МiЖНаРОДНИХ
сrапдарri" фiнансовот звiтностi>>. Керуючись мсФз 1, Товариство обрало першим звiтним
перiодом piK, що закiнчуеться 31 грулня 20l3 року.

З цiеТ дати фiнансова звiтнiсть Товариства складаеться вiдповiдно до вимог МСФЗ, шlо
були розробленi Радою (KoMiTeToM) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та
pb.,".""n" KoMiTeTy з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi, а ТаКОЖ ВiДПОВiДНО
затвердженi KoMiTeToM з мiжнародного
роз'яснень Постiйного KoMiTeTy з тлумаченЬ, Що були
ьу*.uпr.р.ького облiку та дiяли на дату складання фiнансовот звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах украТнських гривень, якщо не вказано iнше. L\я
ф

iHaHcoBa звiтн icTb
9.

п

iдготовлена на осно Bi iсторичноТ собi BapTocTi.

HoBi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiТ

Вплuв на облiкову полimuку змiн do diючuх МСФЗ

Товариство застосувало TaKi HoBi стандарти, тлумачення, змiни до стандартiв,
включаючи спричиненi ними змiни до iнших стандартiв, з датою початкового застосування
сiчня 2020 року при складаннi цiеТ фiнансовоТ звiтностi:

1

Концептуальна основа фiнансовот звiтностi - у новiй редакцiт оновлено структуру
та
документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано HoBi положення з оцiнки

.

,lрипинення визнання активiв i зобов'язань, подання i
розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за
\IСФЗ;

, мсФз
'

3 коб'еднання бiзнесу> - змiни запроваджують переглянуте визначення бiзнесу.
та МСБо 8 <<облiковi полiтики. змiни в облiкових
.]цiнках та помилки> - змiни уточнюк)ть визначення cyTTCBocTi, пояснення
ло цього визначення

,з застосування цього поняття завдяки включенню
рекомендацiй щодо визначення, якi ранiше
_lи наведенi в iнших стандартах МСФЗ;
, МСБО l0 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду>>; МСБО З4 <<Промiжна фiнансова звiтнiсть>; МСБО
-:- <<Забезпечення. yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>; МСФЗ 2 кПлатiж на ocHoBi акцiй>;
,]осiбник з застосування МСФЗ 4 кЩоговори страхування); основи
для висновкiв до мсФз l7
CTpaxoBi контракти)) - у Bcix випадках словосполучення (економiчнi
рiшення> замiнено
-,lовом крiшення>, а поняття (користувачi> звужено до (основних користувачiв>;
, мсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>; мсФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти:
розкриття
-формацiТ>; МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>> - змiни стосуються
-,]t)Центних ставок (TaKi
як LlBoR, EURIBOR i TIBoR), що використовуються в рiзних
-,нансовиХ iHcTpyMeHTax: вiд iпотечних кредитiв до похiдних iHcTpyMeHTiB,
l.''правки:
,1r

-

зrliнили вимоги до облiку хеджування: при облiку хеджування передбача€ться,
що
, ,нтрольний показник процентноi ставки, на якому заснованi
грошовi потоки, що хеджуються i

-:.,шовi потоки вiд iHcTpyMeHTy
хеджування, не змiниться в результатi реформи;
- tlбов'язковi длЯ Bcix вiдносиН хеджування, на якi безllосередньо впливас
. -,., тр i ш н

-

ьОбанкi вськОТ ставкИ рефi нансуван ня

реформа

;

не можна використОвуватИ для усунеНня будь-яких iнших наслiдкiв
реформи;

вимагають розкриття iнформацiт про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування.
застосування цих стандартiв не мас суттевого впливу на цю
фiнансову звiтнiсть.
|IсФз, якi булu прuйняmi, ulе u4е не набулu чuнносmi

В

,f

складi мсФз, офiцiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраТни,
}l.]юднено наступнi змiни до стандартiв.

:,::ittt dо сmанdарmiв, ефекmuвrtа dаmа засmосуванrtяякuх lшсmупае з

r \IСФЗ

0l сiчltя 202I

року;

9 Фiнансовi iнструменти , мсБО 39 Фiнансовi ir;струменти: Визнання та оцiнка
,
,,:сФЗ
7 Фiнансовi iнструменти: Розкриття iнформацiТ, МСФЗ 4'CTpaxoBi контракти та МСФЗ
: Оренда - змiнИ стосуютьСя облiкУ хеджуванНя, розкриттю iнформацiТ та змiни
договiрних
-ltrШоВИХ

потокiв.
'"r;нudОсmанdарmiв,ефекmuвrtаdаmазасmосуванLtяякuхllасmупаез0]
сiчня2022року;
, \lСБо lб <OcHoBHi засоби> - змiни стосуються заборони вираховувати з BapTocTi основних
,:;tlбiв суми, отриманi Вiд реалiзацiТ вироблених предмётiв, коли компанiя готус актив
до йоl.о
_..l ьового використання ;
, \IСБО З7 кЗабезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи) уточнення,
,_r_]o (витрат на виконання
договору );
, \IСФЗ З кОб'еднання бiзнесу) - додано виняток щодо зобов'язань iумовних зобов'язань, а
-:iiO;K актуалiзаЦiя посилаНь в МСФЗ (IFRS)
3 на Концептуальнi основи пiдготовки фiнансовоТ
зiтностi, не змiнюючи вимог до облiку для об'сднання бiзнесiв;
, Щорiчнi поправкИ в МСФЗ (201s-2020): МСФЗ (IFRS) l - Поправка дозволяе дочiрньому
"._]присмству,
":Т€РИНСЬкоТ
:_LIоГО

що застосовус IFRS l : D б (а) (яке переходить на мсФЗ пiзнiше своеТ
компанit), виконати оцiнку накопиченого ефекту курсових
рiзниць у складi
1

сукупногО доходУ - на пiдставi такоТ оцiнки, виконаноТ материнською компанiсю на
дату

ii переходу на МСФЗ;
о Щорiчнi поправки

(2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9 - Поправка уточнюс характер
тест при припиненнi визнання
комiсiйноI винагороди, що включасться в к1O-вiдсотковий>
в

мсФЗ

фiнансових зобов'язан ь ;
lлюстративнии
. tЦopiuni поправки в МСФз (2018-2020): МСФЗ (IFRS) l б - Поправка уточнюс вiдшкодування,
прикладу урахування
пр"опuД J\ъ lЗ до МСФЗ (IFRS) lб шляхом виключення
за понесенi витрати на полiпшення
компенсацiт
в
якостi
отриманого орендарем вiд орендодавця
об'скта оренди;

.-.._.л_,, I л о
(2018-2020): МСБО (IдS) 41 - Поправка виключае вимогу IДS
МСФЗ
в
поправки
Щорiчнi
пов'язанi з оподаткуванням, не включаються до
41 :22,яка вказус, що потоки гроtUових коштiв,
бiологiчних активiв. Поправка призводить до вiдповiдностi
розрахункi" .прuufrпивоТ Bap,ioc.,.i
IAS 41 i IFRS 13.
якuх насmупае з 0I сiчня 2023 року"
З,мiнч dо сmанdарmiв, ефекmuвна dаmа засmосування

о

критерiй у МСБО l для
1 кПоданНя фiнансовоТ звiтностi> - Поправки роз'яснюють
плu," право
класифiкацiТ зобов'язання як довгострокового: ви-\4ога о_" ч9':I:i,::,:1:y::л"::.""

о МСБО

договорiв зi
договорами
попереднiх

в звiтi про фiнансовий стан; впли,_ 9б"i1:"1i:li"::,з::::;1j
"iрu*у"u""я
]|ЪТffii]Ъ,";il#".#;;;;;'.про*"""и o9TIl7;зобов'язань по врегулЮВаННЮ
МСФЗ
uЬ.оrорurи, якi виникли до дати переходу на
l\UUlDпylLlr

Dv

ЗбИТКiВ За

l чUgY

Товариства в майбутньому,
змiни не будуть мати суттсвого впливу на фiнансову звiтнiсть
10. OcHoBHi

приltципи облiковоi по;rir,ики

звiтносr,i,
OcHoBHi облiковi полiтики, використанi для складання цiсТ фiнансовоТ
викладенi далi у цьому роздilli,
за Bci звiтнi перiоди,
Наведенi облiковi полiтики застосовувались послiдовно ло даних
не вказано iнше).
зазначенi У цiй фiнансовiй звiтностi (якщо окремо

Вuзнанrп mа офнка фiнансовuх iHctttpyMeHmiB
щодо фiнансових iHcTpyMeHTtB
Визнання, оцiнка представлення та розкриття
'. ЙСОЗ iнформацiТ
9 <<Фiнансовi iнструменти>, МСБО З2
вiдповiдностi до вимог
здiйснюсться
iнформацiТ),
кФiнансовi iнструменти: подання>, МСФЗ 7 кФiнансОвi iнструменти: розкритгя
приводить до виникнення
Фiнансовuй iнсmрул,ленm - це буль-якиЙ контракт, який
Ъд"о.о суб'екта господарювання та фiнансового зобов'язання або

у

фiнансового активу

у

iHcTpyMeHTy капiталу у iншого суб'екта господарювання,

визнаеться як активи або
Безумовна дебiторська та *р"дrrорa"*u заборгованiсть
та, внаслiдок цього, набувае
зобов'язанЪя тодi, коли Товариство стас стороною договору
зобов'язання сплатити грошовi кошти,
юридичне право одержати грошовl кошти або юридичне
або продажу
Фiнансовими iнструментами визнаються також договори купiвлi
здiйсненi шляхом залiку зустрiчних
нефiнансового об'екта, розрахунки за якими можуть бути
iHcTpyMeHToM, або шляхом
вимог на HeTTo-ocHoBi грошовими коштами або iншим фiнансовим
iнструментами, KpiM
е
обмiну фiнансовими iнструментами так, нiби TaKi договори фiнансовими
метою одержання або
тих договорir, ,Ki бул"'укладенi та продовжують утримувttтися з
Товариства Iцодо придбання,
поставки нефiнансово.о о6'.*rа згiдно з-очiкуваними вимогами
справедлива BapTicTb визнаеться як
продажу або використання. Щля таких договорiв Тх чиста
u*rr" або зобов'язання в дату виникнення твердого зобов'язання.
Фiлlансовuй акпtuв - це будь-який актив, що с:

а) грошовими коштами;

т

б) iHcTpyMeHToM власногО капiталУ iншого суб'скта господарювання;
в) контрактним правом:

i)

отримуваТи грошоВi кошти або iнший фiнансовий актив

господарювання, або

вiд iншого

суб'скта

ii) обмiнювати фiнансовi iнструменти з iншим суб'сктом господарювання за
умов, якi с
:lотенцiйно сприятливими,
або

г)

контрактоМ, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
з-lасними iнструментами капiталу суб'екта господарювання та який с:
i) непохiдним iHcTpyMeHToM, за який суб'ект господарювання зобов'язаний
або може бути
ltlбов'яЗан ий отри мати зм i н ну кiл bKicTb власних i HcTpyMeHTi в капiталу,
або

ii) похiдним

iHcTpyMeHToM, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть
iншим чином, нiж обмiном фiксованот суми грошових коштiв або iншого
:iнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iHcTpyMeHTiB капiталу.
Фiнансове зобов'язання - це буль-яке зобов'язання, що с:
а) контрактним зобов'язанням:
i) надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому суб'ектовi
,-]il"tснюватися

-

_аJподарювання
або

ii)

обмiнюваТи фiнансовi активи або фiнансовi зобов'язання з iншим суб'ектом
за умов, якi е потеНцiйнО несприятлИвими для суб'екта господарювання,

-,'r'ПО,ЩОРЮваннЯ

або

б) контрактом, розрахунки за яким

здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися
.--fсними iнструментами капiталу суб'екта господарювання та який е:
i) непохiдНим iHcTpyMeHToM, за яким суб'сктгосподарювання зобов'язаний або
може бути
,1ов'язаний надаватИ змiннУ кiлькiсть
власних iHcTpyMeHTiB капiталу суб'скта господарювання,
або

i)
похiдниМ iHcTpyMeHToM, розраХунки за яким здiйснюватимуться або можуть
-,l"tснюватися iншим чином, нiж
обмiн фiксованот суйи грошових коштiв або iншого
-,зансовоГо активУ на фiксованУ кiлькiсть власних iHcipyMeHTiB капiталу суб'екта
- .,по.]арювання.
IHcmpy-llertm капimалу - це будь-який контракт, який засвiдчуе залишкову
частку в
:,_ llBax суб'екта господарювання пiсля вирахування Bcix його зобов'язань.
Що фiнансовuх акmuвiс вiдносяться
грошовi кошти та Тх еквiваленти,
фiнансовi iнвестицiт в iнструменти власного капiталу iншого суб'скта господарювання,
торгова дебiторська заборгованiсть,
iнша дебiторська заборгованiсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана iз iншою
:ез_liзацiею ToBapi в, робiт, послуг.
Що фiнансовuх акmuвiс не вiдносяться:
основн i засоби, нематерiал bHi акти ви, i н вестицiйна нерухом icTb, запаои
;
_

:

!ебiторська заборгованiсть,

не

погашення якоТ
передбачаеться фiнансовими
-"тр\,ментами, а яка погашасться шляхом отримання немонетарних активiв:
аванси виданi ( в
','rtr ЧИСЛi ПеРеДПЛаЧеНi ВИТРаТИ),
дебiторська заборгованiсть з податкiв та зборiв, з пдв до
:,_]шкодування, з працiвниками, з
розрахункiв за претензiями i вiдшкtlдування шкоди
эборгованiсть не договiрного характеру).
Що фiнан с oBux зобов' яз al tb вiдноситься :
ОблiгацiТ випущенi;
Торго ва кредиторська заборгованiсть.
Що фiнаttсовuх зобов'язаllь не вiлноситься:
_

Кредиторська заборгованiсть, погашенFlя якоТ не передбачаеться фiнансовими
iнструментами:
аванси отриманi ( погашаеться шляхом вибуття немонетарних активiв), кредиторська
заборгованiсть з податкiв та зборiв, з розрахункiв по заробiтнiй платi, з iншими кредиторами
(заборгованiсть не договiрного характеру), cTBopeHi забезпечення.
Що iHcmpy.ltertmiB Kaпima.lty вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.
звu,tайне прudбанttя або проdа,лк, фiнаltсовuх akmuclc здiйснюеться з використанням
облiку за датою розрахункiв. !ата розрахунку - це дата здiйснення поставки активу Товариству
або 'Говариством. Облiк за датою розрахунку передбачае (а) визнання активу в день його
одержання Товариством та (б) припинення визнання активу та визнання будь-якого прибутку
або збитку вiд вибуття на дату здiйснення його поставки Товариством. Якu{о застосовусться
облiк за датою розрахунку для активу, який надалi оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю,
то актив первiсно визнасться за його справедливою вартiс,гю на дату операчiТ.
Кп acu ф iкаuiя ф i н ан с oBux акmuв iB :

Товариство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що надалi оцiнюються за
амортизованою собiвартiстю, справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або

справедливокl вар,l,iстю через прибуток або збиток, на ocHoBi обох таких критерiТв:
(а) бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами;та
(б) установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим
активом.
Фiнансовий актив оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного
дотримання обох зазначених умов:
(а) фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, метою якоТ е утримання
фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
б) договiрrлi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi е
суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
Фiнансовий актив оцiнюсться за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у
разi одночасного дотримання обох зазначених умов:
(а) фiнансовий актив утримуеться в рамках бiзнес-моделi, мета якоТ досяга€ться як
шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
б) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, KoTpi с
суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.
Фiнансовий актив оцiнюеться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
якщо BiH не оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через
iнший сукупний дохiд.
Однак, Товариство може на власний розсул прийняти пiд час первiсного визнання
Ilевних iнвес,гицiй в iltcmpy.tteHmL! BlacHozo капimалу iHutux пidпрuсмсmс, якi в iншОму випадку
оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне рiшення про
вiдображення подальших змiн справедливоТ BapTocTi в iншому сукупному доходi. Також
Товариство пiд час гlервiсного визнання мае право безвiдклично призначити фiнансовий актив
як такий, що оцiнюсться за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке
рiшення усува€ або значно зменшус невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi ( "неузгодженiсть
облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi
прибу,гкiв i збиткiв за ними на рiзних основах.
Основна сума - це справедлива BapTicTb фiнансового активу при первiсному визнаннi.
Проценти складаються з компенсацiТ за часову BapTicTb грошей, за кредитний ризик, пов'язаний
iз заборгованiстю за основною сумою протягом певного llерiоду, а також за iншi ocHoBHi ризики
кредитування та витрати, атакож iз маржi прибутку.
Товариство здiйснюс перекласифiкацirо Bcix охоплених вiдповiдними змiнами
фiнансових активiв тодi й лиtl_tе тодi, коли воно змiнюе свою бiзнес-модель управлiння
фiнансовими активами

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань
товариство здiйснюе класифiкацiю Bcix фiнансових зобов'язань як таких, що в
-lOfальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнаttсосluх зобов'язань, u|о оцiнююmьс,я за справес)lшвою варmiсmю через прuбуmок
_;|')о збLlmок, TaKi зобов'язання, включаючи похidнi iHcmpy,lleтmu,
що с зобов'язаннями, якi надалi
.,цiнюються за справедливою вартiстю;

(б) фiнансових

зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання
:iнансового активу критерiям для припинення визнання або в разi засто.уuа"", пiдходу
,.r_]&,lьшоТ

участi.
Товариство мае право пiд час первiсного визнання безвiдклично призначити
фiнансове
_ ,,-19в"д3днЦя як таке, що оцiнюСться за справедлиВою вартiсТю череЗ прибуток
або збиiок, якtцо
-- _]озволено або якщо таке рiшення забезпечуе надання бiльш доречнот iнформацii через одну з
-:Kllx причин:

(а) воно усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть в оцiнцi або

визнаннi

:lе\'ЗГОДЖеНiсть облiкУ"), ЩО в iншомУ випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань,
,1tl ПРИ визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або

i фiнансових зобов'язань
ефективностi оцiнюються на ocHoBi справедливоТ
:-:fTOCTi згiдно з документально оформленою стратегiею
управлiння ризиком або стратегiсю
Jзест\,вання, причому iнформацiя про групу
лля внутрiшнього користування подасться на цiй
- :t)Bi провiдному управлiнському персоналу Товариства.
ТОВаРиСтво не проводить перекласиф i качiТ жодн их фi нансових зобов'язан ь.
()uiнка фiнаtlсовuх iHcmpyMeHmiB прu первiсt tоllч вчзнанн i
За винятком торговельноТ дебiторськоТ заборгованостi, Товариство пiд час первiсного
:,:,НаННя оцiнюс фiнансовиЙ актив або фiнансове зобов'язання за його справеdлuвrло варmiсmю
, *',с або MiHyc (у випадку фiнансового активу або
фiнансового зобов'язання, шцо не оцiнюються
: .праведЛивоЮ вартiстЮ череЗ прибутоК або збиток) вumраmч на операъlilо, що можуть бути
-,ПОСеРеДНЬо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового
'1t]в'язання. Витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться
до придбання фiнансового активу, не
.,,]ючаються дотх BapTocTi при первiснiй оцiнцi лля фiнансових активiв, якi класифiкуються як
:xi. ЩО ОЦiНЮються за справедливою вартiстю, а визнаються у складi прибутку або збиr.ку.
справедливою вартiстю фiнансового iHcTpyMeHTy при первiсному визнаннi зазвичай с
_ ;,] операцiТ (тобто справедлива BapTicTb наданоТ або отриманоТ компенсацir), пiдтвердженням
;:.,]l'\tожутЬ бутИ iншi поточнi угодИ з тиМ самиМ
фiнансовим iHcTpyMeHToM, що
_ -,стерiгаються на ринку. Водночас, якщо частина компенсацiт була надана або одержана не за
_,нансовий iHcTpyMeHT, то Товариство оцiнюе справедливу BapTicTb
фiнансового iHcTpyMeHTa.
-..Dаведлива BapTicTb - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якоТ мояtна
::ег\-lювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними
-jпов'язаними сторонами, що дiють на добровiльних засадах. Справедлива BapTicTb являс
- ,боЮ поточнУ цiнУ пропозицiТ для фiнансових активiв та чiну попиту для фiнансових
,5ов'язань, що котируються на активному
ринку. Для визначення справедливоТ BapTocTi
,JзнllХ
iHcTpyMeHTiB,
щодо яких вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх
фiнансових
,_.iерел, використоВуються TaKi методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв,
..iночнi моделi, що базуються на даних про ocTaHHi угоди, здiйсненi мiж непов'язаними
-, оронами, або аналiз фiнансовот iнформацiт про об'скти iнвестування.
ЯкщО визначено, що цiна операцiТ при первiсному визнаннi не вiдповiдас справедливiй
.,=PTOCTi фiнансового iHcTpyMeHTa, то такий iHcTpyMeHT облiковусться на цю дату таким чином:
а) за справедливою вартiстю, якщо така BapTicTb пiдтверлжусться цiною котирування
iiр;ковим курсом) на активному ринку для iдентичного активу або зобов'язання (тобто
=ri_]ними даними l рiвня), або побулована за методикою оцiнювання, яка у якостi базових
_:Hllx ВИкористовус тiльки ланi вiдкритих ринкiв. Якщо вiдповiдних вiдкритих даних немас, що
(б) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв

зэебr,вае

в управлiннi, а tt показники

передбачаеться в ситуацiях коли дiяльнiсть ринкУ для активу або зобов'язання на
дату оцiнки
незначна, або iT взагалi немас, слiд використовувати закритi вхiднi данi
оцiнки
спраЬедливоТ
для
BapTocTi. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнаеться лише
у тому випадку,
якщо icHye рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiТ (
угоди);
(б) у Bcix iнших випадках, за справедливою вартiстю, вiдкоригованою з вiдстроченням

рiзницi мiж справедливоЮ вартiстю при первiсному визнаннi та цiною операцiТ. Пiсля

первiсного визнання Товариство визнае таку вiдстрочену
рiзницю як прибуток або збиток лише
в тому обсязi, в якому вона обумовлена змiною в певному чиннику (в ,гому числi, в
часi), який
учасники ринку брали б до уваги при визначеннi цiни такого активу чи зобов'язання.
при первiсному визнаннi Товариство оцiнюе торговельну дебiторську заборгованiсть за
tliНОЮ ОПеРаЦiТ (ЗГiДНО З ВИЗНаЧенням, наведеним
у МСФЗ l5), якщо ,Ър.о""попа дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно. йсоз 15, або якщо на
момент укладення договору очiкусться, що перiод мiж часом, коли Товариство передас
обiцяний товар або послугу клiеtlтовi, та часом, коли клiснт платить за такий,ouup або посЪугу,
становитиме не бiльше одного року.
П оdальu.tа оцiнка фiнансовuх iH с mрумен miB.
пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе фiнансовий актив:
(а) за амортизованою собiвартiстю;
(б) за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; або
(в) за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.
товариство застосовус до фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою
СОбiВаРТiСТЮ Т'а За сПравеДJlивою вартiстю через iнший сукупний
дохiд, вимоги щодо
зменшення корисностi.
Якщо фiнансовий iHcTpyMeHT, шдо був ранiше визнаний як фiнансовий актив, оцiнюсться
за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, а його справедлива BapTicTb стае нижчою
за нуль, то BiH с фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю.
Водночас, гiбриднi договори, ocHoBHi договори яких е фiнансовими активами, завжди
оцiнюються як фiнансовi активи
,oBux IHc
uзначенllя
Iнвесmuцii, упlрu.llуванi dо по?аuлення - це непохiднi
фiнансовi активи з фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначеннIо, а також
фiксованим строком погашення,
шtо Тх Товариство мас реальний намiр,га здатнiсть
утримувати до погашення, iншi, нiж:
а) Ti, що Тх Товариство пiсля первiсного визнання визначае як оцiненi за справедливок)
вартiстЮ з вiдобраЖенняМ переоцiнки як прибутку або збитку;
б) Ti, що Тх Товариство визначае як утримуванi для продажу;
в) Ti, що вiдповiдають визначенню позик та дебiторськот заборгованостi.
1'овариство не класифiкус будь-якi фiнансовi активи як
утримуванi ло погашення, якщо
воно протягом поточного фiнансового року (або двох попереднiх
фiнансових poKiB) продало
або перекласифiкувало бiльше, нiж незначну кiлькiсть
утримуваних до no.ur""n" iнвестЙцiй до
дати погашення (бiльша, нiж незначна вiдносно загальнот кiлькостi утримуваних до погашення
iнвестицiй).
Iнвесmuцii', уmрuхlувшti dо по?аulе|lня, облiковуються за амортизованою собiвартiстю
iз
застосовуванням методу ефективного вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть - це первiсна BapTicTb iHcTpyMeHTa MiHyc виплати основноТ
суми, плюс (або MiHyc) накопичена амортизацiя будь якот
рiзниrli мiж цiею первiсною сумою та
сумою погашення та MiHyc буль-яке зменшення корисностi.
строк погашення та перiодичнiсть погашення встановлюеться виходячи з прогнозованих
даних на пiдс,гавi попереднього досвiду.
Позtlкu mа dебimорська заборzованiсmь - це непохiднi
фiнансовi активи з фiксованими
платежами або платежами, якi пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному
ринку, за винятком тих:
10

а) що Тх Товариство мае HaMip продати негайно або в найближчий час, що Тх слiд
шасифiкувати як утримуванi для продажу, а також тих, що Тх Товариотво пiсля первiсного
визнання визначае за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або
збитку;
б) що Тх Товариство пiсля первiсного визнання визначас як доступнi для продажу,
в) шlодо яких утримувач може не вiдшкодувати значною частиною всю суму початковоТ
iнвестицiТ, з iнших причин, нiж зменшення кредиту, якi слiд класифiкувати, як доступнi для
продажу,

Частка, придбана у пулi активiв, якi не е позиками або дебiторською заборгованiстю
,ноприкл&д, частка у взаемному фондi або подiбному фондi), також не е позикою або
rеб iторською заборгован iстю.
Позuкu mа dебimорська заборzованiсmь с фiнансовими активами, що утримуються
Товариством за бiзнес-моделлю, метою якоТ с утримання активiв для одержання договiрних
тошових потокiв. Управлiння ними здiйснюсться для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом
.r_],ержання договiрних платежiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa.
Позuкu mа dебimорська заборzованiсmь пiсля первинного визнання облiковуються за
:\lортизованою собiвартiстю iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка.

Фiнансовuй акmuв

або

фiнансове зобов'язання за справеdлuвою варmiсmю з
- це фiнаrtсовuй акm.uв або фiналtсове

.:,)ображення.\| переоцiнкu як прuбуmку або збumку
,,,бов'язання, якi заdовольняюmь буdь-яку з mакuх умов:

а) класифiкуються як утримуванi для продажу. Фiнансовий актив

або

_.,,iов'язання класифiкуються як

i)

утримуванi для продажу, якщо:
прилбанi або cTBopeHi в основному з метою продажу або викуп,у

.l:йбr,тньому;

ii) при

первiсному визнаннi

с

в

фiнансове
близькому

частиною портфеля iдентифiкованих фiнансових

,cTpvMeHTiB, якими
управляють разом та щодо яких iснують свiдчення останньоТ фактичноТ
-\.\lIl

отримання

або

:

короткострокового

iii) с похiдним

прибутку,

iHcTpyMeHToM (за винятком похiдного iHcTpyMeHTa, який

е контрактом

нансовоТ гарантiТ або призначеним iHcTpyMeHToM та iHcTpyMeHToM ефективного хеджування);

б) пiсля первiсного визнання BiH призначаеться Товариством як оцittеttий за
-_fаведливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнаrtсовi aчmuBu, dосmупнi dля проОаэку - це непохiднi фiнансовi активи, призначенi як
__:,стrпнi для продажу iHe класифiкованi як: а) позики та дебiторська заборгованiсть; б)
..ptt\Iyвaнi до строку погашення iнвестицiТ або в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю з
:,-]ображенням переоцiнки як прибутку або збитку.
Фiнансовi акmuвu, dосmупнi dля проdаэlсу, облiковуються за справедливою вартiстю з
:'1]нанням змiн Тх BapTocTi в iншому сукупному доходi.
lовzосmроковi позuкu, dовzосmрокова dебimорська заборzованiсmь i doBzocmpoKoBi
:,,ictttcoBi iHBecпlutli|c фiнансовими активами, що утримуються Товариством в рамках бiзнес,.1,l_]e.-ti, мета якоТ
досяга€ться як шляхом одер}кання договiрних грошових потокiв, так i шляхом
]t]_]Ztжу фi нансо вих активi в.
Управлiння ними здiйснюеться як для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом одержання
__-,говiрних платежiв протягом строку лiТ iHcTpyMeHTa, так i класифiкацii Тх як доступних для
-э\_]jIажу, в
разi якщо такий продаж забезпечуе зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення
-:Kllx фiнансових iHcTpyMeHTiB.
Згiдно МСФЗ 9, який дозволяс для кожного окремого фiнансового iHcTpyMeHTy прийняти
:,_uення переоцiнювати його через iнший сукупний лохiд замiсть прибутку або збитку,
..rвориством було прийняте таке рiшення на дату першого застосування МСФЗ 9 для наявних
.вестицiЙ в iнструменти капiталу та на дату первiсного визнання для iнвестицiЙ, що
-:lt.]баватимуться в подальшому. Ile рiшення не буле переглянуте в майбутньому, а отже,
,
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вiдповiднi iнвестицiТ булуть переоцiнюватися через iнший сукупний дохiд
до ix вибуття. При
цьому дивiденди вiд них визнаються в прибутку або збитку, але Bci iншi змiни спрЪ"едп"uоТ
BapTocTi не переносяться до прибутку або збитку, HaBiTb при вибуттi.
переоцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу через iнший сукупний дохiд передбачена лише
для
активiв, якi вiдповiдають визначенню iHcTpyMeHTiB капiталу в MiBo з2 кФiнансовi
iнструменти: подання>. На практицi це означас, що така можливiсть icHyc
для iнвестицiй в акцiТ
приватних та публiчних акцiонерних товариств Укратни. Однак, вона не застосовуеться
до
iнвестицiй в частки товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю,
учасники яких мають право
вийти з товариства та забрати свою частку грошима, або в паi iнвестицiйних
фондiв, якi мають
обмежений строк дiяльностi або зобов'язанi викуповувати свот пат в iHBecTopiB, оскiльки Taki
частки та пат не с iнструментами капiталу за визначенням МсБо З2.
lовzосmроковi позuкu, doBzocmpoKoBa dебimорська заборzованiсmь i dовzосmроковi
фfutансовi ittвесmuцii' пiсля первинного визнання облiковуються за справедли.о,о ,uрri.rю .
визнанняМ змiн ТХ BapTocTi в iншомУ сукупному доходi.
товарuсmво зdiйснюе luасuфiкацiю Bcix фiнансовuх зобов'язань як таких,
що в
подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
(а) фiнансовuх зобов'язань, u|о оцiнlоюmься за справеdлuвою варmiсmю через
прuбуmок
сtбо збumок. TaKi зобов'язання, включаЮчи похidнi iHcmpyMertmu,
що с зобов'яза"пrrй, нЬдалi
оцiнюються за справедливою вартiстю.
(б) фiнансових зобов'язань, Що виникають у разi невiдповiдностi передавання
фiнансового активу критерiям лля припинення визнання або в разi засто.уuuпп, пiдходу
подальшоТ участi.
(в) d о z о в opiB ф i н ан с о в о i' zаранmii'.
(г) зобов'язань iз надання позики за ставкою вiдсотка, нижчою вiд
ринковоТ.

е Hute l tHst K o pu с O c lп i
ф i H aH c cl B ux i H с mpy.ll eH mi B
товариство визнае резерв пiд збитки для o,tikyBaHux креdurпнuх збumкiа за
фiнансовим
активом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю та за справедливою BapTicTto через
iнший сукупний дохiд, для позик, фiнансових iнвестицiй i торговоТ дебiторськоТ заборгованостi,
дебiторськоТ заборгованостi за орендою, за iншою поточноlо дебiторськоЬ заборгованiстю, шlо
визнана фiнансовим активом, заdоzовiрнuлr акtпuво.м, визнаним згiдно мсФЗ l5, або за
зобов'язанням iз кредитування, i за договором фiнансовот гарантiт, до якого застосовуються
вимоги щодо зменшення корисностi.

З,ч

t t

;

резерв пiд збитки за фiнансовим активом, що оцiнюетьс я за амортизованою
собiвартiстю, визна€ться в прибутках/збитках i зменшуе балансову BapTicTb активу в звiтi про
фiнансовий стан. Резерв пiд збитки за фiнансовими активами, що оцiнюються за справедливою
BapTicTto через iнrпий сукупний дохiд, визнаеться в iншому сукупному
доходi й не зменшуе
балансовот вартос,гi фiнансового активу, зазначенот
у звiтi про фiнансо""й
'I'овариство оцiнюе станом на кожну
"ru,r.
звiтну дату резерв пiд збитки
за фiнансовим
iHcTpyMeHToM у розмiрi, що дорiвнюе очiкуванu.л,t KpedumHu.l.t збumка,л,t за весь сmр()к ()ii
фiнансовоео iнсmру,uенmу, якщо кредитниЙ ризик .u iun", фiнансовим iHcTpyMeHToM значно
зрiс iз моменту первiсного визнання.
Мета встановлення вимог щодо зменшення корисностi полягае визнаннi очiкуваних
у
кредитних зби,гкiв за весь с,грок дiТ за BciMa
фiнансовими iнструментами, за якими вiдбулося
значне зростання креди],ного ризику з моменту первiсного визнання (незалежно вiд того,
чи BiH
оцiнюеться на iндивiдуальнiй, чи на груповiй ocHoBi) з
урахуванням ycicT обгрунтовано
необхiднот та пiдтверджуваноТ iнформацiТ, включаюч" npo."oiry iЙформацiю.
якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM не зазнав
значного зростання з моменту первiсного визнання, то, Товариство оцiнюе
резерв пiд збитки за
таким фiнансовим illструмегIтом у розмiрi, що дорiвнюе ]2-л,tiсячttttлl очiкуванuлt креdumrшл,t

збumка.м.

\2
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У випадкУ зобов'язаНь iз кредитування та договорiв фiнансовоТ гарантiТ дата, з якот
товариство стас стороною безвiдкличного зобов'язання, вважаеться
датою первiсного визнання
в цiлях застосування вимог щодо зменшення корисностi.
ЯкщО Товариство оцiнило у попередньому звiтному перiодi
резерв пiд збитки за
ф_iнансовим iHcTpyMeHToM у розмiРi, Що дорiвнюе очiкуваним кредитним збиткам за весь строк
:iT фiнансового iHcTpyMeHTy, але станом на поточну звiтну
дату з'ясувало, що кредитниЙ ризик
3а такиМ фiнансовиМ iHcTpyMeHToM зменШився, то Товариство оцiнюс
резерв пiд збитки в
розмiрi, Що Дорiвнюе l2-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам станом на поточнч звiтнч

_]атч.

ТОВаРИСТВО ВИЗНае СУМУ очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснюе вiдновлення
корисностi), що с необхiдною для кориryвання
резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до
;1 \,tи: яка мас бути визнана згiдно переоцiнки кредитного
ризику, як прuбуmок або збumок Bid
з|tен1,1.,tення корuсл!осmi в прибутку або збитку.
вuзначеt пtя значлlо?о зросmання креdumноzо
рuзuку
СтаноМ на кожнУ звiтнУ дату Товариство оцiнюе, чи зазнав кредитний
ризик за
фiнансовим iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi
такоТ оцiнки Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв
використовуе змiну
рtlзику настання лефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiт
фiнансового iHcTpyMeHTa. .Щля виконання такоТ оцiнки Товариство порiвнюс ризик настання
:ефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну
дату з
)llзиком настання дефолту за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на дату первiсного
i
враховуе при цьому обгрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнфорruцiо,
"й."апп",
е
що доступною
,5ез надмiрних витрат або зусиль, i
вказус на значне зростання кредитного ризику з моменту
rервiсного визнання.
ТовариствО може зробити припущення про те, що кредитний
ризик за tРiнансовим
нструментом не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було
l ясовано, що фiнанСовий iHcTPyMeHT мае низькИй piBeHb кредитного
ризику станом на звiтну
;

-],ат\,.

За можливосТi одержання обгрунтовано необхiдноТ та пiдтвердяtуваноТ прогнозноТ
:нформацiт без надмiрних витрат або зусиль Товариьтво не мо)ке спиратись
лише на
:нформашiЮ пропросmрочеItняпри визначеннi того, чи зазнав кредитний
ризик значного
зростання з моменту первiсного визнання. Водночас, якщо iнформацiю,
що мас бiльrrl
:lрогнозний характер, нiж iнформацiя про прострочення (чи то на iндивiдуальнiй,
чи то на
грr повiй ocHoBi), неможливо одержати без надмiрних витрат або зусиль,
то Товариство мае
право використовувати iнформацiю про прострочення для з'ясування того, чи
з моменту
первiсного визнання вiдбулося значне зростання кредитного
Незважаючи
на спосiб,
ризику.
якltм Товариство ( в залежностi вiд доступностi прогнознот iнформацiт оцiнюе значне
)
3ростаннЯ кредитногО ризику, у разi прострочеНня договiРних плате}кiв бiльш
нiж на 30 днiв
приймасться спростовне припущення про те, що кредитний
за
ризик
фiнансовим активом зазнав
3начного зростання з моменту первiсного визнання. I{e припущення спростову€ться
тiльки
якщо В наявностi розумно необхiдна та пiдтверджувана iнформацiя, lцо може
бути одержана без
надмiрних витраТ або зусиль, котра показу€, що кредитний
ризик iз моменту первiсного
вllзнання не зазнав значного зростання HaBiTb попри те, Iцо
логовiрнi платежi прострочено
бi,rьШ нiж на 30 днjв. ЯкщО ТоваристВо з'ясуе, що кредиТний
ризик значно зрiс до ,Ь.о,
"*
:оговiрнi платежi було прострочено бiльш нiж на j0 днiв, то спростовне припущення не
застосовусться.
Моduфi KoBaHi фiнансовi акmuвч

;

якщо логовiрнi грошовi потоки за фiнансовим активом зазнали перегляду

або
rrодифiкацiт, а визнання фiнансового активу припинене tle було, то Товариство
оцiню€, чи мало
rliСЦе ЗНаЧНе ЗРОСТаННЯ КРеДИТНОго
ризику за фiнансовим iHcTpyMeHToM rпnr"oцa порiвняння:

1з

(а) ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) станом на звiтну дату (на ocHoBi

модифiкованих договiрних умов); i
(б) ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) станом на дату первiсного
визнання (на ocHoBi первiсних договiрних умов, uIо не зазнали модифiкацiТ).
Станом на звiтну дату Товариство визнае як резерв пiд збитки за прudбанuмu або
сmворенuп4u креdumно-злtецiненuмu фiнансовuпru акmuвал4u лише кумулятивнi змiни в розмiрi
очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ фiнансового активу з моменту первiсного
визнання.
Товариство визна€ станом на кожну звiтну дату змiну розмiру очiкуваних кредитних
збиткiв за весь строк дii як прибуток або зби,гок вiд зменшення корисностi в прибутку або
збитку. Товариство визнае сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках за весь строк дiТ як
прибуток вiд зменшення корисностi, HaBiTb якщо розмiр очiкуваних кредитних збиткiв
протягом строку дiТ с меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних збиткiв, шlо були BpaxoBaHi в
оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання.
()цiнка сlч.iкуванuх креdumнuх збumкiв :
Товариство оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у спосiб, що
вiдображас:
(а) об'сктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного
дiапазону моrttл ивих результатi в;
(б) часову BapTicTb грошей; i
(в) обГрунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiТ, поточнi
умови та прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одерrкана без надмiрних витрат
або зусиль станом на звiтну дату.
При оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв Товариство може не визначати Bci можливi
сценарiТ. Водночас, воно мас врахувати ризик або ймовiрнiсть настання кредитних збиткiв
шляхом розгляду можливос,гi настання кредитного збитку ],а можливостi ненастання
кредитного збитку, HaBiTb якщо можливiсть настання кредитного збитку с малоймовiрною.
Максимальний перiод, який ураховуеться пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, максимальний
це
договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом якого
Товариство € вразливим до кредитного ризику, але не довший перiод, HaBiTb якщо застосування
вiдповiдного довшого перiоду вiдповiдас дiловiй практицi.
Якщо фiнансовi iнструменти мiстять у собi як позику, так i невикориста}{е зобов'язання з
кредитування, а передбачена договором спроможнiсть Товариства вимагати погашення та
скасовувати невикористане зобов'язання не обмежус його вразливостi до кредитних збиткiв
самим лише перiодом подання вiдповiдного повiдомлення за договором. У випадку таких (i
лише таких) фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за перiод,
протягом якого воно е вразливим до кредитного ризику, а очiкуванi кредитнi збитки не можуть
бути зменшенi за рахунок вяtиття заходiв iз управлiння кредитним ризиком, HaBiTb якщо такий
перiод € довшим за максимальний договiрний перiод.
Прuп.u.ненrя вu.зllаIlHrL фi нансовuх акmuвiв mа зобов'язань :
Товариство припиняе визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:
(а) спливас строк дiТ договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу;
або

(б) воно передас фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдае критерiям для
припинення визнання.
Товариство передас фiнансовий актив тодi й лиrпе тодi, коли воно або:
(а) передас договiрнi права на одержання грошових потокiв вiд такого фiнансового
активу; або
(б) зберiгас за собою договiрнi права на одержання грошових потокiв , вiд такого
фiнансового активу ("первiсний актив"), але бере на себе договiрне зобов'язання виплачувати
14

l
l

l

грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою ("кiнцевi одержувачi"), коли
виконуються Bci три наведенi нижче умови.
(i) ТОвариство не зобов'язане виплачувати суми кiнцевим одержувачам, якщо вiд
первiсногО активУ йому не надiйшли еквiвалентнi суми. KopoTKocTpoKoBi аванси з правом
повного вiдшкодування наданот суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, Цю

умову не порушують.
(ii) Положення договору про передавання активiв забороняють Товариству продавати
первiсний актив або надавати його в заставу, kpiM його надання кiнцевим одержувачам на
забезпечення свого зобов'язання виплачувати Тм грошовi потоки.
(iii) ТОварИство зобов'язане переказувати Bci грошовi потоки, що були зiбранi ним вiд
iMeHi кiнЦевих одерЖувачiв, без суттевоТ затримки. KpiM того, воно не ма€ права повторFIо

iнвестувати TaKi грошовi потоки,

1

I

за

виняткоМ iнвестицiй грошовими коштами

та

Тх

еквiвалентами упродовж короткого розрахункового перiоду вiд дати одержання коштiв до дати
обов'язкоВого ТХ переказУ кiнцевим одержувачам iз передаванням процентiв, одержаних вiд
таких iнвестицiй, на користь кiнцевих одержувачiв.
товариство пiд час передавання ним фiнансового активу оцiнюс, в якому обсязi за ним
залишаються ризики та вигоди вiд володiння фiнансовим активом. При цьому:
(а) ЯКщо Товариство в основному передае Bci ризики та вигоди вiд володiння
фiнансовим
активом, то воно припиняс визнання фiнансового активу та окремо визнас як активи або
зобов'язання Bci права та обов'язки, cTBopeHi або збереженi при передаваннi.
(б) ЯКщО Товариство в основному зберiгас за собою Bci ризики та вигоди вiд володiння
фiнансовим активом, то воно продовжус визнавати фiнансовий актив.
(в) якщо Товариство в основному не передае й не зберiгас за собою всiх.ризикiв та вигод
вiд володiння фiнансовим активом, то воно з'ясовус, чи залишився за ним контроль над
фiнансовим активом. При цьому:
(i) якщо контроль за Товариством не залишився, то воно припиняе визнання
фiнансового
активу та окремо визнас як активи або зобов'язання Bci права та обов'язки, cTBopeHi або
збереженi при передаваннi.
(ii) Якщо контроль залишився, то воно продовжус,визнавати фiнансовий актив у обсязi
свосТ подальшоТ участi у фiнансовому активi.
ЯКщо Товариство передае фiнансовий актив у рамках передавання, яке вiдповiдас
критерiям для припинення визнання, в цiлому та зберiгае за собою право на обслуговування
фiнансового активу за плату, то воно визнае або актив з обслуговування або зобов'язання з
обслуговування за таким договором про обслуговування. Я*що не очiкусться, що отримувана
п.-]ата являтиме собою адекватну винагороду за обслуговування, то щодо обов'язку з
обслуговування визнасться зобов'язання з обслуговування за його справедливою вартiстю.

якщо очiкусться, Що отримувана плата

перевищуватиме адекватну винагороду за

обслуговуВання, тО за правоМ на обслугОвуваннЯ визнаеться актив з обслуговування в
розмiрi,
ВИЗНаЧеНОМУ На ocнoBi розподiлу балансовоТ BapTocTi бiльшого
активу.
фiнансового
ЯКЩО внаслiдок передавання вiдбувасться припинення визнання фiнансового активу в
цi.rому, але передавання тягне за собою одержання Товариством t{ового фiнансового активу або
взяття ним на себе нового фiнансового зобов'язання або зобов'язання з обслуговування, то
товариство визнас новий фiнансовий актив, нове фiнансове зобов'язання або зобов'язання з
обслуговування за справедливою вартiстю.
При припиненнi визнання фiнансового активу в цiлому рiзниця мiяt:
(а) балансовою вартiстю (визначеною на дату припинення визнання) та
(б) ОДеРЖаНоЮ компенсацiсю (включаючи Bci одержанi HoBi активи MiHyc yci прийнятi
HoBi зобов'язання),
визнаеться в прибутку чи збитку,
ТОВаРиство виключае фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi
свого звiту про фiнансовий стан тодi й лише тодi, коли воно погашаеться: тобто тодi, коли
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зобов'язання, передбачене договором, виконано або анульовано, або коли сплI4в TepMiH його
виконання.
Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового
зобов'язання), яке було погашене або передане iншiй cTopoHi, та виплаченою компенсацiею,
вклIочаючи буль-якi гrереданi негрошовi активи або прийнятi зобов'язання, визна€ться в
прибутку або збитку.
Зzорmаннst фiнансовuх aKmuBiB m.а зобов'язань
Фiнансовий актив та фiнансове зобов'язання згортаеться i чиста сума подасться в звiтi
про фiнансовий стан, якщо i тiльки якшlо Товариство:
а) на теперiшнiй час мас юридично забезпечене право на згортання визнаних сум;
б) мае HaMip або погасити зобов'язання на HeTTo-ocHoBi, або продати актив й одночасно
погасити зобов'язан ня.
в разi передачi фiнансового активу, яка не вiдповiдас вимогам щодо припинення
визнання, переданий актив та пов|язане з ним зобов'язання не згортаються. l lодiбним чином
'Говариство не згортаС буль-якi
доходи, одеря<анi вiд переданого активу, з будь-якими
витратами, понесеними за вiдповiдним зобов'язанням.
згорr,ання визнаного фiнансового активу та визнаного фiнансового зобов'язання i
;

подання чистот суми вiдрiзняються вiд припинення визнання фiнансового активу або
фiнансовоГо зобов'язання. Хоча згортаннЯ не веде дО визнання прибутку або збитку,

припинення визнання фiнансового iHcTpyMeHTy не лише спричиняе вибуття ранiше визнаноТ
cTaTTi зi звiту про фiнансовиЙ стан, а й може привести до визнання прибутку або збитку.
Право згортання - l{e визначене контрактом або iншим чином юридичне право дебiтора

ПоГашати чи iнакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторовi шляхом
ЗаРахУВаНtlя цiсТ суми в суму /]о отримання вiд кредитора. За леяких обставин дебiтор може
мати Iоридичне право зараховувати суму до отримання вiд третьоТ сторони в суму до сплати
l(редиторовi за умови, шцо icHyc угода мiж трьома сторонами, у якiй чiтко встановлено право
дебiтора на згортання. оскiльки право на згортання с юридичним правом, умови, якi
визначаю,гь це право, можуть бути рiзними i слiд визначати, якi закони потрiбно застосовувати
ло взасмовiдносин мiж сторонами.
наявнiсть юридично забезпеченого права на згортання фiнансового активу та
(liнансового зобов'язання впливас на права та зобов'язання, пов'язанi з фiнансовим активом та
фiнансовим зобов'язанням, i може впливати на piBeHb кредитного ризику та ризику лiквiдностi.
Сама собою наявнiсть права не е достатньою основою для згортання. За вiдсутностi HaMipy
використати право або здiйснити одночасне погашення, сума ,га час майбутнiх грошових
потокiв Товариства залишаються незмiнними. Якщо Товариство мае HaMip використати право
або здiйснити одночасне погашення, то воно здiйснюе подання активу та зобов'язання на неттоocHoBi, яке точнiше вiдображас суми та час очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, а також
ризики, на якi цi грошовi потоки наражаються. HaMip однiет або кiлькох cTopiH погасити
зобов'язання на нет,го-основi без юридичного права здiйснювати Ц€, не е достатнiм для
обrрунтування згортання, оскi.ltьки права та зобов'язання, пов'язанi з окремим фiнансовим
активом та фiнансовим зобов'язанням, залишаються незмiнними.
Гроtuовi кошmu maik еквiвшленmu

грошовi кошти складаються
Товариства.

з

коштiв на поточних рахунках

у

банках та

в

kaci

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно
конвертуються У вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний
ризик змiни
BapTocTi. Iнвестицiя визначаеться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в
разi
короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
грошовi кошти та ix еквiваленти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в
нацiональнiй валrотi та в iноземнiй валютi.
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t
грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

зктивами.

первiсна оцiнка грошових коштiв та

ix

еквiвалентiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюс Тх номiнальнiй BapTocTi.
.щепозити, якi вiдповiдають критерiю договiрних грошових потокiв,

що мiстять лише
погашення основного боргу та вiдсоткiв на нього, пiсля первiсного визнання облiковуються
за
а\tортизованою вартiстю.

у

разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках
у випадКу признаЧення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрачiТ) цi
JктивИ можутЬ бути класифiкованi у складi не поточних активiв. У випадку прийняття
НБУ
I

наприклаД,

рiшення про лiквiдацiю банкiвськот установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових
коштiв, визнання ix як активу припиня€ться i ix BapTicTb вiдображаеться
у складl збиткiв
звiтного перiоду.
операцii в iнозеlltнiй валюmi облiковуються В укратнських гривнях за офiцiйним курсом
.-.'бrtiнУ Нацiонального банку УкраТни на дату проведення операцiй.
MoHeTapHi активИ та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах, Ilерераховуються в
:рlrвню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. HeMoHeTapHi ciaTTi, якi
..цiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на
дату
,,,перацiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
в iноземнiй валютi,
зi:ображаються за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi. KypcoBi
рiзницi, що
з}lн}lкли

при перерахунку

за монетарними

_ерiодi, у якому вони виникають.

стат,гями,

визнаються

в прибутку

Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2019
Гривня/1 лолар
Гривня/l евро

f ебi mорс

ь

США

2з,6862
26,422

або збитку

в тому

з1.12.2020
28,2746
з4,7з96

ка заборzов ан ic mь

Визнання, подання, класифiкацiя та розкриття iнформацiТ щодо дебiторськоi
заборгованостi здiйснюсться вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>, МСФЗ
]
Фiнансовi iнструменти: розкриття>, МСФЗ 15 <!охiд вiд договорiв з клiентами) та МСБо
подання фiнансових звiтiв>.
1

.ЩебiторсьКа заборгоВанiсть подiляеться на поточну (TepMiH погашення протягом \2
rtiсяцiв з дати фiнансовот звiтностi) та непоточну (TepMiH погашення бiльше
12 мiсяцiв з дати
,фiнансовоТ звiтностi). ТоваристВо здiйснЮе переведення
частини непоточноТ (довгостроковоТ)
:ебiторськоТ заборгованостi до складу поточноТ (KopoTKocTpoKoBoi), коли за
умовами договору
_]о погашеНня частинИ суми заборгованостi залишасться менше Зб5
днiв.
ТоваристВо з метоЮ облiку та складання фiнансовоТ звiтностi видiляс види
дебiторськоТ
заборгованостi, якi:
а) Вiдносяться до фiнансовuх aKmuBiB;
торгова дебiторська заборгованiсть,

iнша дебiторська заборгованiсть: наданi позики та заборгованiсть, пов'язана

реалiзацiею ToBapiB, робiт, послуг.
б) не вiдносяться до фiнаltсовuх aKmuBiB,.

iз

погашення якоТ не передбачаеться фiнансовими
Дебiторська
lнструментами, а яка погашаеться шляхом отримання немонетарних активiв: аванси
виданi ( в
тому числi передплаченi витрати), дебiторсьКа заборгоВанiстЬ з податкiв та зборiв, з ПДВ
до
вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за претензiями i вiдшкодування
шкоди
t заборгованiсть не договiрного характеру).
заборгованiсть,
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Позuкu mа iHula dебimорська заборzованiсmь, якi е фiнансовими активами, утримуються
Товариством за бiзнес-моделлю, метою якоТ с утримання активiв для одержання договiрних
грошових потокiв. Управлiння ними здiйснюеться для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом
одерlttання договiрних платежiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa. Позuкu mа dебimорська
забореованiсmь - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами або платежами, якi
пiдлягають визначенню та не мають котирування на активному ринку,
За винятком торговельноТ дебiторськоi заборгованостi, Товариство пiд час первiсного
визнання оцiнюе позuкu mа irtu.ty dебimорську заборzованiсmь, якi с фiнансовuл4u акmuвахru, за
'ix справеdлuвою варmiсmю плюс вumраmu на операцiю,11о можуть бути безпосередньо
вiднесенi на придбання або випуск цього фiнансового активу. Витрати за операцiсю
це
вибуття
i
придбання
або
активу
належать
безпосередньо
витрати,
до
що
додатковi
фiнансового
також
включають, KpiM iншого: винагороди агентам, консультантам, брокерам, бiржам, а
невiдшкодованi податки та збори.
Справедливою вартiстю при первiсному визнаннi зазвичай е цiна операцiТ (тобто
справедлива BapTicTb наданоТ або отриманоТ компенсацiТ), пiдтвердженням якоТ можуть бути
iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iHcTpyMeHToM, що спостерiгаються на ринку.
Рiзниця мiж справедливою вартiстю дебiторськоТ заборгованостi при первiсному
визнаннi та iT дисконтованою вартiстю на дату виникнення заборгованостi, в разi ii наявностi
списусться на збиток вiд первiсного визнання активу, з подальшою амортизацiсю цiеТ рiзницi
Ilротягом перiоду погашення. Якщо дебiторська заборгованiсть погашасться достроково, то
неамортизований залишок рiзницi вiдобрая<асться у звiтi про сукупний дохiд того перiоду, в
якому вiдбулося дострокове погашення.
При первiсному визнаннi справедлива BapTicTb довгостроковоТ позики або
довгостроковоТ дебiторськоТ заборгованостi, на яку не нараховуються проценти, оцiнюсться за
теперiшньою вартiстю BcicT майбутньоТ грошовоТ виручки, дисконтованоТ за переважною
ринковою ставкою (ставками) вiдсотка для подiбного iHcTpyMeHTa (подiбного з точки зору
валюти, строку, типу ставки вiдсотка й iнших чинникiв) iз аналогiчним кредитним рейтингом.
Буль-яка додаткова сума, Ha/laнa в кредит, е витратою або зменшуе дохiд, якщо вона не
вiдповiдас критерiям лля визнання як актив якогось iншого типу.
Щовzосmроковi псlзuкu lпа doBzocmpoKoBa dебimорська заборzоваttiсmь е фiнансовими
активами, що утримуються Товариством в рамках бiзнес-моделi, мета якоТ досягасться як
tllляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв.
Управлiння ними здiйснюеться як для реалiзацiТ грошових потокiв шляхом одержання
договiрних платеrкiв протягом строку дiТ iHcTpyMeHTa, так i класифiкацiТ Тх як доступних для
продажу, в разi якщо такий продаж забезпечуе зменшення збиткiв вiд подальшого знецiнення
таких фiнансових iHcTpyMeHTiB.
ltлвzосmроковi позuкu mа doBzocmpo*oBa dебimорська заборzованiсmь пiсля первинного
визнання облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням змiн Тх BapTocTi в iншому
сукупному доходi.
TopzoBa dебimорська заборzованiсmь - це безу,мовнi прuва на ко,лlпеtlсацiю вiд клiента у
cyMi, яка безпосередньо вiдповiдае BapTocTi для клiснта зобов'язання 'Говариства поставити
продукцiю, товари, роботи чи послуги, виконаного Товариством на сьогоднiшнiй день i на яку
Товариство вuзнацо doxid. TopzoBa dебimорська заборzованiсmь - це фiнансовий актив, який
явля€ собою контрактне право отримати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого
суб'скта господарюван ня.
Рахунки, якi Товариство виставляс покупцям чи замовникам називають рахунками до
отримання (грошових коштiв чи Тх еквiвалентiв). Рахунки до отримання являють собою суми
грошових коштiв, що не були сплаченi i с заборгованiстю клiснтiв за товари, роботи чи послуги,
що були реалiзованi, виконанi чи наданi в ходi одного звичайного операцiйного циклу. OKpeMi
саJIьдо paxyHKiB до отримання з кредитовим сальдо (в залежностi вiд переплати чи попередньоТ
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сальдо не включаються до дебiторськот
оплати) визнаються зобов'язаннями. Цi
заборгованостi.
при первiсному визнаннi Товариство оцiнюе mор2овельну dебimорську заборzованiсmь за
цiною оirроцii'(згiдно з визначенням, наведеним у мсФЗ l5), якщо торговельна дебiторська
заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування, або якщо на момент укладення
до.оЪору очiкуеться, що перiод мiж часом, коли Товариство передае обiцяний товар або
послугу клiентовi, та часом, коли клiент платить за такий товар або послугу, становитиме не
бiльше одного року.
позuкч mа dебimорська заборzованiсmь, пiсля первuнноzо вuзнання облiковуються за
амортизованою собiВартiстЮ iз застосовуванням методу ефективного вiдсотка. Ефективна
вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтуе очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв
".u"*u
вiд строкУ погашеннЯ до поточнОТ чистоi балансовоТ BapTocTi фiнансового активу.
ПоточнУ дебiторськУ заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттсвим.
Дмортизована собiвартiсть - це первiсна BapTicTb iHcTpyMeHTa MiHyc виплати основноТ

суми, ппосlабо MiHyc) накопичена амортизацiя будь якот рiзнишi мiж цiсю первiсною сумою та
сумою погашення та MiHyc будь-яке зменшення корисностi. Строк погашення та перiодичнiсть
погашення встановлЮ€ться виходячи з прогнозованих даних на пiдставi попереднього досвiду.
Товариство визнас зменшення корисностi через резерв пiд збитки для очiкуванuх
креdumнuх збumкiв за фiнансовим активом, що оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, для
позиК i торговоТ дебiтоЪськоТ заборгованостi, дебiторськоТ заборгованостi за орендою, за iншою
поточною деб iторською забор гован iстю, що визнана ф iнансови м активом.
резерв пiд збитки визнаеться в прибутках/збитках i зменшуе балансову ъартiсть активу в
звiтi прО ф-iнансовИй стан. Товариство оцiнюе станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки
цlя очiкуванuх креdumнuх збumкlс i визнае суму очiкуваних кредитних_],биткiв (або злiйсlюе
вiдновлення корисностi) що е необхiдною для коригування резерву пlд зоитки станом на звlтну
дату, до суми, яка мае бути визнана згiдно переоцiнки кредитного ризику, якпрuбуmок або
збumок Bid зменtмення корuсносmi в прибутку або збитку. Товариство визнае сприятливi змiни в
очiкуваних кредитних збитках за весь строк дiТ як прибуток вiд зменшення корисностi, HaBiTb
якщЬ розмiр очiкуваних кредитних збиткiв протягом строку дiТ е меншим вiд розмiру
очiкуваниХ *р.д"rrr* збиткiв, що були BpaxoBaHi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного
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товариство оцiнюе очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванням
принципiв щодо нейтральностi i доступнстi iнформачiт, Що € основою оцiнки, а також
застосовуе методи сценарного аналlзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
BapTicTb грошей. Максимальний перiод, який ураховуеться пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство е вразливим до кредитного ризику.
На дебiторську заборгованiсть, яка не вidносяmься dо фiнансовuх акmuвiв, i погашення
якот не передбачасться фiнансовими iнструментами, а яка погашаеться шляхом отримання
немонетаРних актиВiв (аванси виданi ( в тому числi передплаченi витрати), дебiторська
заборгованiсть з податкiв та зборiв, з Пщв до вiдшкодування, з працiвниками, з розрахункiв за
претензiями i вiдшкодування шкоди), тобто, заборгованiсть не договiрного характеру, резерв
збиткiВ на зменшеннЯ корисносТi ( знецiнення ) не нараховуеться. Така заборгованiсть
вiдображуеться В балансi за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе if номiнальнiй BapTocTi.
Безнадiйною визнаеться заборгованiсть, щодо якоi не icHye вiрогiдностi if
погашеннЯ з урахуваНням вимоГ пку. ,Щаний факт затверджусться керiвником Товариства.
Безнадiйна д.6irор"r*а заборгованiсть, яка не с фiнансовим активом, списусться на витрати без
застосування рахунку резерву
Примiтках до фiнансовоТ
,Щля подаНня iнфорМацi щодО дебiторсьКоТ заборгованостi в
окремо як поточну та
класифiкують
заборгованiсть
за
МсФз,
звiтностi, складенот
дебiторську
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не поточну ( ловгострокову). !ебiторську заборгованiсть також деталiзують з видiленням сум
до отримання вiд торгових клiентiв, до отримання вiд пов'язаних cTopiH, aBaHciB виданих та
iнших сум.
OcHoBHi засобu

ocHoBHi засоби Товариства враховуються

Товариства вiдповiдно до

МСБо

i

вiдображуються

1б <OcHoBHi засоби>.

у

фiнансовiй звiтностi

основними засобами визнаються матерiальнi активи Товариства, очiкуваний TepMiH
корисного використання яких бiльше за один piK та BapTicTb перевищус 6000 грн., а почин3ючи
з 0l червня 2020 року 20000 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання
послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстраr"uч,"* або соцiальних
функцi й.
OcHoBHi засоби Товариства враховуються по об'ектах. об'скти основних засобiв
класифiкуються по окремих KJlacax.
Готовi до експлуатацiТ об'екти, якi плануються до використання у складi основних
засобiв, до моменту початку експлуатаtliТ враховуються у складi класу придбанi, але не введенi
в експJIуатацiю ocHoBHi засоби.
Придбанi ocHoBHi засоби оцiнtоються за собiвартiстю, яка вкJIючае BapTicTb придбання i
витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'скту до стану, придатного для експлуатацiТ.
виготовленi власними силами об'екти основних засобiв оцiнюються за
фактичними

прямими витратами на Тх створення.

у

момент введення

в

експлуатацiю Тх BapTicTb

llорiвнюсться з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МсБо 3б кзнецiнення активiв>.
пiсля первiсного визнання активом, об'ект основних засобiв облiковуеться за його
собiвартiстю MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiл
зменшення корисностi.
Собiвартiстю об'сктiв основних засобiв, що надходять на баланс Товариства на протязi
року, визнасться Тх первiсна BapTicTb, що дорiвнюс собiвартостi придбання, визначеною згiдно
мсБо l6.
вiдповiдно до законодавства Укратни земля, на якiй 1-овариство здiйснюс свою
дiяльнiсть, с власнiсr,ю деря(ави, в балансi Товариства не вiдображуе,гься. У подальшому, в
разi
придбання землi, вона буде вiдображатися у фiнансовiй звiтностi за вартiстю придбання.
ocHoBHi засоби, призначенi для продажу, i якi вiдповiдають критерiям визнання,
облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 5.

Подальшi витрати
витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на
витрати перiоду у Mipy Тх виникнення. BapTicTb суттсвих оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзусться. Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'сктiв основних
засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати
додаються до
ба;lансовоТ BapTocTi складного об'екту, а операцiя по замiнi
розглядасться як реалiзацiя
(вибу,ття) старого ком понента.

Амортизацiя основних засобiв

суму активу,

ш{о амортизуеться, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйнот
- це сума грошових коштiв, "*у io"up"cTBo очiкус отримати за
актив при його вибуттi пiсля закiнчення TepMiHy його корисного
використання, за вирахуванням
BapTocTi. Лiквiдацiйна BapTicTb

витрат на його вибуття. У випадку якщо лiквiдацiйну BapTicTb об'ектiв основних
засобiв
оцiнити неможливо, або вона не сутт€ва по сумах, лiквiдацiйна BapTicTb не встановлюсться.
Лiквiдацiйна BapTicTb, строки корисного використання i метод нарахування амортизацiТ
переглядаються на кiнець кожного фiнансового
року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд
оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, ураховуеться як змiна облiковоТ оцiнки.
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TepMiH корисногО використання об'сктiв основних засобiв, отриманих

в

лiзинг,
u.ru"оuпЙеться рiвним TepMiHy дiТ договору лiзингу (TepMiHy сплати лiзингових платежiв).
Дмортизацiю активУ починаютЬ, коли BiH стас придатним для використання, тобто коли
BiH доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому BiH придатний до
експлуатацiт у спосiб, визначений управлiнським персонаJIом.

дмортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувасться ранiше: на дату, з
групи,
якоТ актиВ класифiкуЮть як утрИмуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйноТ
яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якоТ

припиняють визнання активу. Отже' амортизацiю не припиняють, коли актив не
,"пор"arоuують або BiH вибувас з активного використання, доки актив не буле амортизований
повнiстю.

ll

нарахування амортизацiт здiйснюеться протягом строку корисного використання
об'сктiв за прямолiнiйним методом iз застосуванням наступних cTpoKiB корисного
використання:

l

l

Групи основних засобiв

TepMiH корисного
використання

Будiвлi
Споруди
Машини та обладнання
Офiсне обладнання
тDанспортнi засоби
Виробничий i господарчий iнведl4р
Iншi

l0 - 30 рок

в

- 30 рок в
l5 poKiB
5
З - 8 poKiB
10

5

-

15 Ёокiв

-

10 poKiB

l - 5 poKiB
1

Немаmерiальнi акmuвu
нематерiальнi активи Товариства облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
згiдно МСБО 38 <Нематерiальнi активи).
НематерiаЛьнимИ активами визнаються контрольованi Товариством HeMoHeTapHi активи,
якi не мають матерiальнот форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i
використовуються впродовж перiолу бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва,
торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам.
об'екти нематерiальних активiв класифiкуються по окремих групах.
Програмне забезпечеНня, яке е невiд'сМним i необхiдниМ для забезпечення роботи
основних засобiв, врахову€ться у складi цих об'сктiв.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю, яка включае BapTicTb придбання i
витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до стану, в якому вони придатнi до
накопичених
експлуатаЦiТ, за вирахуванняМ буль-якоТ накопичеНоТ амортизацiТ та будь-яких
збиткiв вiд зменшення корисностi.
на
соб i BapTi сть caMocTi й но створеного нематерiал ьного активу складаеться iз Bcix витрат
створення, виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження
(науково-дослiднi роботи) визнаються витратами в перiодi Тх виникнення.
Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального
активу, якщо:
icHye вiрогiднiсть того, що цi витрати призведуть до генерування активом
майбутнiх економiчн"* u".од, якi перевищать його спочатку оцiнений piBeHb ефективностi;
цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiДного активу.
якщо подалiшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримки спочатку
оцiненот ефективностi активу, вони визнаються витратами перiолу.
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Собiвартiсть запасiв включа€

Bci витрати на придбання, витрати на переробку та iншi

витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до Тх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення
iх у теперiшнiй стан.

витрати на придбання запасiв складаються з цiни придбання, ввiзного мита та iнших
податкiв (oKpiM тих, що згодом вiдшкодовуються податковими органами
), а також з витрат на
транспортування, навантаження i розвантаження та iнших витрат, безпосередньо пов'язаних
з
придбанням готовот продукцiт, матерiалiв та послуг. Торговельнi знижки, iншi знижки та iншi
подiбнi Тм cTaTTi вираховуються при визначеннi витрат на придбання.
витрати на переробку запасiв охоплюють витрати, прямо пов'язанi з одиницями
виробництва, наприклад оплата працi виробничого персоналу. Вони також включають
систематичний розподiл постiйних та змiнних виробничих накладних ви.грат,
що виникають
при переробцi матерiалiв у готову продукцiю.
Постiйнi виробничi накладнi витрати - це Ti непрямi витрати на виробництво, якi
залишаютЬся порiвнЯно незмiнНими незаЛежно вiД обсягУ виробницТва, TaKi
аrорr"зацiя,
"*
утримання будiвель i обладнання, а також витрати на управлiння та адмiнiстративнi
витрати.
ЗМiННi ВИРОбНИЧi НаКЛадНi ВИТрати - це TaKi непрямi витрати на виробництво, якi змiнюЙться
прямО ( або майЯiе прямО ) пропорЧiйно обсягу виробниц,."u, ,u*i як витрати на
допомiжнi
матерiали та непрямi витрати на оплату прачi.
як база розподiлу змiнних i постiйних розподiлених загальновиробничих витрат
застосовуСться осноВна заробiтНа плата (без доплат i надбавок) виробничих
робiтникiв.
нерозподiленi накладнi витрати визнаються витратами того перiоду, в якому вони
понесенi. У перiоди надзвичайно високого рiвня виробництва сума постiйних накладних
витрат, розподiлених на кожну одиницю виробництва, зменшу€ться так,.
щоб запаси не
оцiнювалися вище собiвартостi.
Iншi витрати включаютьсЯ в собiварТiсть запасiв лише тiею мiроЮ, якою вони були
понесенi при доставцi запасiв до Тх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення в теперiшнiй
стан.
витрати, якi виключаються iз собiвартостi запасiв i визнаються як витрати перiоду, в
якому вони понесенl, с TaKl:
а). понаднормовi: вiдходи матерiалiв, витрати на оплату працi або
виробничi
витрати;
б).
витрати на зберiгання, KpiM тих витрат, якi зумовленi виробничим процесом l €
необхiдними для пiдготовки до наступного етапу виробництва;
в).
адмlнiстративнi накладнi витрати, не пов'язанi з доставкою
до
теперiшнього мiсцезнаходження та приведенням теперiшнiй стан;
у
г). витрати на продаж.
Що виробничоТ собiвартостi продукцiТ (ToBapiB,
послуг) включаються:
прямi матерiальнi витрати;
прямi витрати на оплату працi;
iншi прямi витрати:
змlннl
HHi загальновиробничi та постiйнi розподiленi загальновиробничi витрати.
собiвартостi
реалiзованот продукцiт (робiт, послуг) у перiодi Тх виникнення.
Товариство здiйснюс оцiнку вибуття запасiв при вiдпуску
у виробництво або iншому
вибуттю:
за методом середньозваженоТ собiвартостi -сировини i готовоТ продукцiТ;
за методом iдентифiкованот собiвартостi - iншi запаси,
Чиста BapTicTb реалiзацiТ - це можлива цiна реалiзацiТ в
звичайноТ дiяльностi
товариства за вирахуванtlям розрахункових витрат при продажу.

2з

Кориснi залишки, що утворюються в результатi здiйснення ремонту, полiпшення
(модернiзацiТ, добудови, реконструкцiТ тощо) та лiквiдацiТ необоротних активiв,
оприбутковуються на склад Товариства за цiною подiбних запасiв при наявностi ix на балансi.
OpeHda

ВiДповiдно до

МСФЗ lб оренда - це угода, згiдно з якою

орендодавець передас
орендаревi право на використання активу (базового активу) протягом перiоду часу в обмiн на
компенсацiю (платiж або ряд платежiв).

Згiдно п.5 МСФЗ 16 Товариство не застосовус вимоги п,2|-49 МСФЗ lб у випадку:

короткостроковоТ оренди i оренди активiв з низькою вартiстю.

За такими договорами оренди Товариство визнае оренднi платежi як витрати лiнiйним
методом протягом усього TepMiHy оренди.

Короткострокова оренда визначасться як оренда, яка не передбачас права придбання
орендованого активу, та TepMiH якоТ становить 12 мiсяцiв i менш на початок TepMiHy оренди.
Товариство-орендар може вiдносити до такоТ категорiТ також KopoTKocTpoKoBi договори з
можливiстю продовження TepMiнy оренди на один piK за згодою cTopiH, в разi, коли орендар або
орендодавець може в односторонньому порядку прийняти рiшення не продовжувати договiр
без виплати штрафу, та вiдсутнi умови. що зазначенi нижче.

МСФЗ lб (п.18-19 та параграфiв Б34-Б41) орендар
оцiнюе, чи е BiH обгрунтовано впевнений у тому, що BiH реалiзуе можливiсть продовжити
На дату початку оренди вiдповiдно до

оренду або у тому, що BiH не реалiзуе можливiсть припинити дiю оренди. Орендар розглядае Bci
доречнi факти й обставини, якi створюють економiчниЙ стимул для орендаря до реалiзацiТ такоТ
можливостi.

,
,

,

Зокрема, прикладами таких чинникiв, якi беруться до уваги,

€:

важливiсть базового активу для дiяльностi орендаря. беручи до уваги, зокрема, те, чи с
базовий актив спецiалiзованим активом, мiсце знаходження базового активу та наявнiсть
вiдповiдних альтернатив (МСФЗ lб БЗ7г):

р

значнi вдосконалення базового активу здiЙсненi (або здiйснення яких очiкусться)
протягом строку дiТ договору, що, як передбачаеться, дасть значну економiчну вигоду
орендаревi коли можна буде реалiзувати можливiсть продовжити або припинити дiю
оренди або придбати базовий актив (МСФЗ 1б Б376);

}т

застосована орендарем у минулому практика щодо перiоду, протягом якого BiH зазвичай
використовував подiбнi види активiв (чи орендованi, чи власнi), а також економiчнi
ПриЧи}lи для об рунтування упевненостi у тому, шlо BiH реалiзус або не реалiзуе певну
можливiсть (МСФЗ lб Б40).

аt

При цьому Товариство застосовус звiльненням шlодо

Ltослiдовно щодо кожного класу активiв, якi с предметом оренди.

короткостроковоТ оренди
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Товариство вперше застосувало МСФЗ lбкОренда) з використанням модифiкованого
ретроспективного метолу переходу з датою первинного застосування l сiчня 2019 року.
Вiдповiдно до цього методу стандарт застосову€ться ретроспективно з кумулятивним ефектом
вiд першого застосування стандарту, визнаного на дату першого застосування i без перерахунку

с,l

порi вняльноТ iнформацiТ.

Активи в формi права користування та зобов'язання по орендi тотожнi, тож перехiд на
новий МСФЗ 16 кОренда) не вплинув на власний капiтал Товариства.
,Що прийняття МСФЗ lб 1'овариство класифiкувало свiй договiр оренди нежитлового
llримiщення (офiсу) як операцiйну оренду. Орендоване майно не капiталiзувалось, а оренднi
24
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платежi вiдображалися у складi витрат Товариства як витрати по орендi протягом TepMiHy
оренди. Буль-якi передплаченi i HapaxoBaHi оренднi платежi визнавались як попереднi оплати та
у складi торговоТ та iншоТ кредиторськоТ заборгованостi.
Застосовуючи МСФЗ 1б, до договорiв оренди, Товариство визнае активи у формi права
користування на дату початку оренди (тобто на дату, коли актив стае доступним дЛЯ
користування) та оренднi зобов'язання, якi первiсно оцiнювались за теперiшньою вартiстю
майбутнiх орендних платежiв, дисконтованою з використанням ставки запозичень орендаря.
,Що прийняття МСФЗ lб Товариство класифiкувало свiй договiр оренди нежитлового
примiщення (офiсу) як операцiйну оренду. Орендоване майно не капiталiзувалось, а оренднi
платежi вiдображалися у складi витрат Товариства як витрати по орендi протягом TepMiHy
оренди. Буль-якi передплаченi i HapaxoBaHi оренднi платежi визнавались як попереднi оплати та
у складi торговоТ та iншоТ кредиторськоТ заборгованостi.
Керiвництво Товариства прийняло рiшення використовувати звiльнення, передбаченi
МСФЗ lб щодо договорiв оренди, TepMiH оренди за якими на дату першого застосування
становить не бiльше l2 мiсяцiв, а також договорiв оренди, базовий актив за якими мас низьку
BapTicTb.

Поdаmкu на прuбуmок
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченОГО
податкiв. Поточний податок визначасться як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати
Пiдприсмства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (абО в
основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховуеться за балансовим методОм облiку зобов'яЗанЬ

Та

являе собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць
мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та Тх податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчаСОВИХ
рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаЮтьСЯ З
урахуванням ймовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахУНОК
якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. БалаНСОва
BapTicTb вiдстрочених податкових активiв переглядасться на кожну дату й зменшуеться в тiй
Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткованиЙ прибуток,
достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстЮ
або частково.

Вiдстрочений податок розраховусться за податковими ставками, якi, як очiкусться,
булуть застосовуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство
визнас поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за
звiтний перiод, oKpiM випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються
прямо у власному капiталi або вiд об'еднання бiзнесу.
Товариство визнас поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить ДО
статей, якi вiдобрая<ено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

!

забезпечення
Забезпечення визнаеться. якщо:
а) Товариство мае iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулоТ
подiТ;
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б) ймовiрно, tцо вибуття pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буле
необхiдним для виконання зобов'язання;
в) моя<на достовiрно оцiнити суму зобов'язання.
Минула подiя, яка спричиняс появу iснуючого зобов'язання, нilзивасться подiсю, яка
створюс зобов'язання. Щоб подiя була такою, що створюс зобов'язання, ,греба, щоб Товариство
не мало реальноТ альтернативи виконанню зобов'язання, створеного подiею. I_{e вiдбувасться
лише:
а) якщо виконання зобов'язання може бути примусово забезпечене в судовому порядку,
або
б) у разi конструктивного зобов'язання, в якому подiя (яка може бути дiею Товариства)
створюс обгрунтоване очiкування в iнших cTopiH, що Товариство виконае свос зобов'язання.
Вuплаmu працiвнuкам
Товариство визнае KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання

пiсля вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Товариство визнас очiкувану BapTicTb
короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
надання працiвниками послуг, якi збiльшують lxHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Вiдповiдно до колективного договору виплачуеться одноразова допомога при виходi на
пенсiю за BiKoM, що мае не суттсвий вплив на витрати Товариства.

пенсiйнi зобов'язання
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товариство нарахову€.внески на заробiтну
плату працiвникiв до ,Щержавного пенсiйного фопду. Поточнi внески розраховуються як

процентнi нарахування на поточнi нарахування заробiтноI плати,.такi витрати вiдображаються у
перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги, що надають IM право на одержання BHecKiB,
та зароблена вiдповiдна заробiтна плата.

Товариство мас юридичнi зобов'язання компенсувати Пенсiйному фонду УкраТни
фактичнi витрати на виплату та доставку пенсiй деяким категорiям працiвникiв, якi мають
право на пенсiю за BiKoM на пiльгових умовах.

/|oxodu mа вumраmu

Товариство застосовус

МСФЗ 15 кЩохiд вiд договорiв з

клiснтами>>

тiльки якщо

контрагентом за цим договором е клiент. Кпiенm - це сторона, яка уклала з Товариством договiр
про отримання ToBapiB чи послуг, якi с результатом звичайноТ дiяльностi Товариства в обмiн на
компенсацiю. Конmра?енm за dоzовором не е кпiенmолl, якщо) наприклад, контрагент уклав з
Товариством договiр з метою взяти участь у дiяльностi або процесi, в якому сторони договору
спiльно беруть на себе ризики та спiльно користуються вигодами, якi е результатом такоТ
дiяльностi або процесу (наприклад, розробка активу в угодi про спiвпрацю), а не з метою
отримати результати звичайноТ дiяльностi Товариства.
Товариство застосовуе МСФЗ 15 до Bcix договорiв з клiснтами, за винятком таких:
а) угод про оренду;
б) страхових KoHTpaKTiB;
в) фiнансових iHcTpyMeHTiB та iнших контрактних прав чи зобов'язань, що належать до
сфери застосування МСФЗ 9, ]0, ]], МСБО 27 mа 28;та
г) негрошових обмiнiв мiж суб'ектами господарювання у тiй самiй лiнiТ бiзнесу з метою
спроtцення здiйснення продажiв клiентам або потенцiйним клiснтам.
Товариство визнас дохiд унаслiдок передачi обiцяних ToBapiB або послуг клiентам у cyMi,
rцо вiдображае компенсацiю, на яку Товариство очiкус мати право в обмiн на цi товари або
послуги у вiдповiдностi до МСФЗ-l5 <!охiд вiд договорiв з клiснтами>>.
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вuручка вiд передавання передбачених контрактом ToBapiB або послуг клiснтам
вчзна€mъся у cy,tl,ti, яка вidобра)tса€ очiкувану в oб.Milt на maKi mоварu чu посJIу?u Buttazopody.
Тобто, визнання виручки вiдображас передачу ToBapiB i послуг. Застосування такого ПрИнцИПУ
залежатиме вiд фактiв та обставин, передбачених контрактом iз клiснтом. Цей принцип
реалiзуеться через п'ятиступеневу модель, яка застосовуватиметься до Bcix koHTpakTiB iз
клiентами, i включас TaKi етапи: l. Iдентифiкацiя контракту з клiснтом. 2. Визначення

зобов'язань за контрактом. 3. Визначенlля цiни угоди. 4. Iдентифiкацiя цiни угоди для виконання
зобов'язань за контракгом. 5. Визнання виручки пiд час виконання зобов'язань.
Виручка ( лохiл) вiд сервiсного договору буле дiлитися на два компонента: виручка вiд
продажу активу (визначаеться за справедливою вартiстю) i власне виручка вiд продажу товару
(надання послуг), яка буле визнаватися в розмiрi меншому, нiж обумовлено в договорi, на суму
видiленого компонента.
На момеНт укладеНня договору Товариство оцiнюс товари або послуги, обiцянi в
договорi з клiентом, та визначас як зобов'язання щодо виконання кожну обiцянку передати

клiентовi або
(а) товар чи послугу (або сукупнiсть ToBapiB чи послуг), якi е вiдокремлеНИМИ;
або
(б) серiю вiдокремлених ToBapiB або послуг, якi по cyTi с однаковими та передаються
клiентовi за однiею i тiею самою схемою
ТоваР або послуГа, обiцянi клiснтовi, е вidокреМленLL\rL!., якщо виконуються обидва
TaKl критерiТ:

(а) клiент може мати вигоду вiд товару або послуги або, саму по собi, або разом з iншими
ресурсами, якi клiент може легко отримати (тобто цей товар або послуга здатна бути

вiдокремленою); та
(б) обiцянКу Товариства передати товар або послугу клiснтовi можна вiдокремити вiд
iнших обiцянок У даному договорi (тобто товар або послуга е вiдокремленою у KoHTeKcTi даного
логовору).
Товариство вuзнае doxid, коли (або у Mipy того, як) воно задовольняе зОбОВ'ЯЗаННЯ ЩОДО
виконання, передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiентовi. Актив передаеться,
коли (або у Mipy того, як) клiснт оmрu"|4.уе конmроль над таким активом.
контроль над активом означа€ здатнiсть керувати використанням активу та отримувати
практично всю решту вигiд вiд нього. Контроль включае в себе спроможнiсть забороtlити
iншиМ суб'екгаМ господарЮваннЯ керуватИ використаНням активу та отримувати вигоди вiд
нього. Вигоди вiд активу - це потенцiйнi грошовi потоки (надходження грошових коштiв або
економiя грошових коштiв, якi вибувають), якi можуть бути отриманi безпосередньо чи
опосередковано.
товариство переда€ контроль над товаром або послугою з плином часу, l, отже,
задовольняе зобов'язання щодо виконання та вuыlае doxid з часо.||, якLцо виконуеться один з
таких критерiТв:
(а) клiент одночасно отримуе та споживас вигоди, що надаються внаслlдок виконання
Товариством у процесi виконання;
(б) виконання Товариством створюс або вдосконалюе актив (наприклал, незавершене
виробництво). я кий контролюсться клiснтом у процесi створення або вдосконалення активу; або
(в) виконання Товариством не створюс активу з альтернативним використанням для
Товариства i воно мас юридично обов'язкове право на отримання платежу за виконання,
завершене до сьогоднi.
Оцiнка того, чи мас актив альтернативне використання для Товариства здiйснюсться на
момент укладення договору.
щоб визначи,ги,моменlп часу, у який клiент отримус контроль над обiцяним активом, а
товариство задовольняе зобов'язання щодо виконання, Товариство розглядае вимоги utодо
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контролю. KpiM того, Товариство розглядас показники передачi контролю, серед яких, зокрема,

TaKi:

(а) Товариство мас поточне право на оплату за актив - якщо клiснт у даний час
зобов'язаний заплатити за актив, тодi це може означати, що клiснт отримав можливiсть
спрямовувати використання, i отримав практично Bci iншi вигоди вiд активу, отриманого в
обмiн на оплату.
(б) Клiент мас право власностi на актив - право власностi може вказувати на те, яка
сторона договору спроможна направляти використання активу та отримати практично Bci iншi
вигоди вiд нього, або обмежити доступ iнших суб'ектiв господарювання до цих вигiд.
(в) Товариство передало фiзичне володiння активом ( KpiM угод про продаж з подальшим
викупом, про зберiгання та продаж, а також у деяких угодах про поставку товару, в яких клiснт
чи покупець може фiзично володiти активом, контроль над яким здiйснюс продавець).
(г) Клiснт мае icToTHi ризики та винагороди, пов'язанi з володiнням активом;
(г) Клiснт прийняв актив.
Щля кожного зобов'язання щодо виконання Товариство визначас на момент укладення
договору, чи задовольнить воно це зобов'язання щодо виконання з плином часу, чи ж воно
задовольнить це зобов'язання lцодо виконання у певний момент часу.
Для кожного зобов'язання щодо виконання, що заdtлвольлtяеmься з п.цuно.м часу,
Товариство вuзна€ doxid проmя?о.м певноzо часу, оцiнюючи прогрес на шляху до повного
задоволення такого зобов'язанням щодо виконання, використовуючи ,llemod оцiнtованttя
про?ресу за резуJьmаmамLl. Методи оцiнки за результатом передбачають визнання доходу на
ocHoBi прямих оцiнок BapTocTi для клiснта ToBapiB або послуг, переданих на сьогоднiшнiй день,
по вiдношенню до решти ToBapiB чи послуг, обiцяних за договором. ,Що методiв оцiнювання за
результатом належать, зокрема, аналiз виконання, завершеного на сьогоднiшнiй день, оцiнки
досягнутих результатiв, здiйсненi етапи, час, що минув, та кiлькiсть виготовлених чи переданих
одиниць. В кiнцi кожного звiтного перiолу Товариство проводитБ переоцiнку прогресу на
шляху до повного задоволення зобов'язань щодо виконання, що задовольняIоться з плином
часу.

Якщо Товариство мае право на компенсацiю вiд клiснта

у

cyMi, яка безпосередньо

вiдповiдае BapTocTi для клiента зобов'язання, виконаного Товариством на сьогоднiшнiй день,
Товариство може вuзнаваmu doxid у cyMi, на яку воно.l4ае право вuсmавumu рахунок.
Коли (або як тiльки) зобов'язання щодо виконання задоволене, Товариство визнае як
дохiд величину tlittu операцii' (яка не включас оцiнок змiнноТ компенсацii, шlо с обмеженими ),
яка вiднесена на це зобов'язання щодо виконання. Щоб визначити цiну операцiТ, Товариство
розглядае умови договору та свою звичну практику бiзнесу. Цiна операui|- це величина
компенсацiТ, яку Товариство очiкуе отримати право в обмiн на передачу клiснтовi обiцяних
ToBapiB або послуг за винятком сум, зiбраних вiд iMeHi TpeTix осiб (наприклад, деяких податкiв
на продаж).
Компенсацiя, обiцяна в договорi з клiентом, може включати фiксованi суми, змiннi суми
або i Ti й Ti суми. Визначаючи цiну операцiТ, Товариство враховус:
(а) змiнну компенсацiю;
(б) обмежувальнi оцiнки змiнноТ компенсацiТ;
(в) наявнiсть у договорi суттсвого компоненту фiнансування;
(г) не грошову компенсацiю; та
(г) компенсацiю, що мас бути сплачена клiентовi.
Для цiлей визrtачення цiни операцiТ припуска€ться, що товари або послуги булуть
переданi клiснтовi, як обiцяно вiдповiдно до чинного договору, i що договiр не буле скасовано,
оновлено або змiнено.
Якщо компенсацiя, обiцяна в договорi, включае змiнну величину, то Товариство оцiнюс
суму компенсацiТ, на яку воно матиме право в обмiн на передачу обiцяних ToBapiB або послуг
клiснтовi, використовуючи меmоd Haйi.MoBipHiu,toi' велuчuнu. Найi.vовiрнiша велuчuна це одне,
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(тобто один найiмовiрнiший
найiмовiрнiше значення у дiапазонi можливих величин компенсацiТ
протягоМ всьогО TepMiHy дiТ договору,
результаТ договору). Цей метоД застосовустьсЯ
величини змiнноi компенсацiТ, це
визначення
iпфрruчir, ,ny То"uриство використовуе для
заявок i пропозицiТ
iнформачiЯ, яку керiВництвО ТоваристВа викорисТовус У проuесi подання
на обiцянi товари або послуги.
дпя y"a.ri у торгах, а також при встановленнi цiн
'l'овариство включас в цiну операцiт частину або всю величину змiннот компенсацiт лише
якщо icHyc висока ймовiрнiсть того, що коли невизначенiсть, пов'язана зi змiнною
в основному вирiшена, iстотного сторнування суми визнаного

*о*пaпauцiar, буле

кумулятивного доходу не вiдбулеться.
компенсацiт з метою
товариств о не зdiйсrtюс обов'язково?о корu?уванllя обiцянот суми
якtцо воно очiкус, на момент укладення
урахування iстотного компонента фiнансування,
обiцяний товар або послугу клiентовi,
договорУ, що перiоД мiж часом, коли Товариство передас
не бiльulе odHozo року,
та часо;, *on" *nia"T платитЬ за такий товар або послугУ, становитиме
яких клiент обiцяе компенсацiю в iншiй
щля визначення цiни операцiт для договорiв, у
оцi"о. компенсацiю негрошовими коштами (або
формi, нiж грошОвими кошТами, Товариство
обiцянкУ негрошовОТ компенсацii) за справедливою вартiстю,
компенсацiТ (або
Зобов'язання щодо вiдшкодування оцiнюеться за величиною отриманоТ
Товариство, воно не матиме права (тобто
дебiторськоТ заборгованостi), на яку, як передбачас
операцiТ). iобов'язання щодо вiдшкодування (та вiдповiдна змiна цiни
суми, n. u*n,ou.Hi в цiну-'язання
за dоzоворол) оновлюеться в кiнцi кожного звiтного перiоду з
операчiт i, отже, зобов
метою вiдображення змiни обставин.
на сьогоднlшнlи день,
сумою, яка б компенсувала Товариству виконання, завершене
на сьогоднiшнiй
переданих
послуг,
або
буде сума, що приблизно дорiвнюе цiнi пролu*у ToBapiB
задоволення
процесi
вiдшкодування витрат, понесених Товариством
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день (наприклад,

зобов'язання щодо виконання, плюс прийнятна маржа прибутку),
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(зокрема,
Наприкiнчi кожного звiтного перiоду Товариство оновлюс оцiнку цiни операцiТ
обмеженою) з метою
оновлюс свою оцiнку того, чи е попередня оцiнка змiннот компенсацiт
кiнець звiтного перiоду, та змiни обставин
достовiрного вiдобрйення обстаu"", йо склалися на
doxody (]
npor".o* звiтного перiо.шУ. Товариств о облiковус змittч цiнч операцii' як змеllu,IенIя
цiнu dоzовору
mо,иу
- перiоdi, у якому вiDбулася зм,iltа
на кожне
Розподiл цiни операцiт на зобов'язання щодо виконання здiйснюсться
вiдображае
яка
cyMi,
зобов'язання щодо u"*o"u"n, (або вiдокремлений товар або послуry) у
в обмiн на передачу
величину компенсацiт, на яку Товариство сподiваеться отримати право
обiцяних ToBapiB або послуг клiентовi,
lla oclloBl
товариство розподiляе цiну операчiт на кожне зобов'язання щодо виконання
послуzу, що лежить в ocHoBi
BidHocHux окремо ur".u'цiн проdаuсу ia вidокре.лlл,енuй mовар або
окремо взятих цiн
кожного зобов'язання щодо виконання у договорl, пропорцiйно до таких
продало би обiцяний товар
продажу. ()кремо взяmа uiна проdажу - це цiна, за якою Товариство
Зазначена в
uoo no.ny.y ппънтовi окремо за подiбних обставинах та подiбним клiснтам,
визнасться окремо взятою
договорi цiна або цiна на товар або послугу, вказана у перелiку цiн,
цiною продажу цього товару або послуги.
mовару або
Меmоr), 1l|() вuцорuсmову€mься dля оцiнкч oаpe,ylo вз:tпlсli' цittu прос)аэк:у
на Bci
пропорчiйно
знижкУ
послу2u' е пidхid c1opu\oBa|toi' оцittкч рuнку. Товариство розподiляс
(i подальшi змiни такот
зобов'язання щодо виконання в договьрi та розподiляе змiнну величину
товар або послугу,
величини) повнiстЮ на зобов'яЗання щодО виконання або на вiдокремлений
що е частиною одного зобов'язання щодо виконання
актив, якщо
товариство визнас додатковi витрати на отримання договору з клiснтом як
воно сподiва€ться вiдшкодувати цi витрати,
про
коли якась частина договору виконана, Товариство вiдображуе договlр у звlтl
контрактне зобов'язання, залежно вiд
фiнансовий стан як *опrрu*rпйй u*r"u або
та оплатою,
спiввiдношення мiж виконанням Товариством свого зобов'язання за договором
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здiйсненою клiснтом. Товарuсmво вidобраэкае буdь-якi безулловнi права на ко,|4пеIrсацitо окрел,tо
як d е б i mорську з аб орzов ан ic mь.
Вuзнання вumраm

l

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду
у виглядi
вибуття чи амортизацiт активiв або у виглядi виникнення зобов'язань,
результатом чого с
зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами дивiдендiв.
визначення витрат включае збитки та витрати, якi виникають пiд час звичайноi
дiяльностi Товариства. Витрати, що виникають пiд .lac звичайнот дiяльностi, включають,
наприклаД, собiварТiсть реалiЗованоТ продукцiТ, заробiтну плату та амортизацiю. Вони, як
lIравило, мають форму вибуття або амортизацiт активiв, таких як грошовi кошти та Тх
еквiвалент и) запаси, основн i засоби.

збитки вiдображають iншi cTaTTi, якi вiдповiдають визначенню витрат i можуть виникати
або не виникати в ходi звичайнот дiяльностi Товариства. Збитки означають зменшення
економiчних вигiд, що сво€ю суттю не вiдрiзняються вiд iнших витрат, i вклкlчають, наприклад,
збитки в результатi стихiйних лих, таких як пожежа або повiнь, а також Ti, що виникають пiсля
вибуття непоточних активiв.
визначення витрат охоплюс також нереалiзованi збитки, наприклад, Taki, якi виникають
У РеЗУЛЬТаТi ЗРОСТаННЯ Обмiнного курсу iноземноТ валюти tцодо позички в цiй валютi. Коли
збитки визнають у звiтi про прибутки та збитки, iх вiдображають окремо, оскiльки iнформацiя
про них е корисною для прийняття економiчних рiшень. Збитки вiдображаються
у звiтах без
пов'язаного з ними доходу.
витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню
та одночасtIо з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають
або перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан. Витрати
визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання
без визнання

активу.

Витрати

вони здiйсненi.

визнаються

одночасно

з визнанням

доходу,

дJlя отримання

якого

облiку пiдлягають фактично понесенi витрати (якi мають документальне
пiдтвердження Тх здiйснення), або прогнозованi витрати, за бу*.uпr"р."поо
довiдкою,

затвердженою в порядку, встановленому директором.
витрати класифiкуються згiдно Плану paxyHkiB. Адмiнiстративнi витрати, витрати на
збут, iншi операцiйнi, фiнансовi та iншi витрати вважаються витратами перiоду та
вiдображаються в складi прибуткiв (збиткiв).
[оцiльнiсть витрат, правильнiсть розподiлу rk згiдно з видами витрат пiдтверджуеться
пiдписами виконавця та затверджусться директором.
Витрати майбутнiх перiодiв визнаються шляхом систематичного
розподiлу iх
BapTocTi мiж звiтними перiодами, протягом яких вони булуть забезпечувати одержання
економiчних вигiд.
транспортно-заготi вел ьн i, мо нтажно - налагоджу вал ьн i та i н ш i витрати,
пов'язанi з придбанням запасiв, необоротних активiв, якi включаються до BapTocTi придбання,
не включаютьсЯ до складУ витрат, а пiдлягаЮть вiднесенню на вiдповiднi
рахунки облiку
необоротних активiв та запасiв.

Вumраmu за позuкOлlч
ТоваристВо з метоЮ складаннЯ фiнансовоТ звiтностi застосову€
витрат за позиками, вiдображений у МСБО 2З.

базовий пiдхiд до облiку
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Витрати за позиками, якi не е часткою фiнансового iHcTpyMeHTy та не капiталiзуються як
частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзуе витрати за

позиками,

якi

безпосередньо вiдносяться

до

придбання, будiвництва або виробництва

квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
YMoBHi зобов'язання mа акmuвu

товариство не визнае у фiнансовiй звiтностi yMoBHi активи, якi виникають, як правило,
внаслiдок незапланованих або iнших неочiкуваних подiй, якi уможливлюють надходження
економiчнИх вигiД до ТоварИства ( наприклаД, позов, який ТовариствО порушу€ через суловi
процеси i результат якого е невизначеним), оскiльки це може спричинити визнання доходу,
якиЙ може бутИ нiколИ не отриманим. Проте, коли з'являеться цiлковита впевненiсть
у
отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не е умовним активом i його визнання €
належним. IнформацiЯ про умовНий актиВ розкриваеТься у Примiтках до
фiнансовоТ звiтностi,
коли надходження економiчних вигiд е ймовiрним.
YMoBHi активИ оцiнюютьСя регулярНо, щоб забезпечиТи вiдповiДне вiдображення змiн
у
фiнансовiЙ звiтностi. ЯкщО з'явиласЬ цiлковита впевненiсТь у надхоДженнi економiчних вигiд,
актив i пов'язаний з ним дохiд визнаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому
вiдбувасться змiна.
товариство не визнае у фiнансовiй звiтностi умовне зобов'язання, а розкривас
iНфОРМаЦiЮ Про умовне зобов'язання в Примiтках до фiнансовоТ звiтностi, якщо i""y"u"n,
iснуючого зобов'язання не с ймовiрним i якщо можливiсть вибуття pecypciB, що втiлюютi собi
у
економiчнi вигоди, не е вiддаленою.

Прuбуmок на акцiю
товариство представляе показники базисного та розбавленого прибутку на акцiю щодо
мсБО 3З кПрибуток на акцiю>.

своТх звичайних акцiй керуючись

Суми базового прибутку на акцiю розраховано шляхЬм розподiлу чистого прибутку за
pik, що припадас на власникiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть
звичайних акцiй в обiгу протягом року.

власнuй капimал
товариство визнас статутний капiтал

вiдповiдностi зi Статутом товариства.

у

складi власного капiталу, сформований

у

Товариство нараховуе дивiденди учасникам, i визна€ Тх як зобов'язання на звiтну дату
лише в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтнот дати включно.
ПорядоК розподiлУ накопиченогО прибуткУ встановлЮеться на загальних зборах
акцiонерiв.
11. IcToTHi судження i джерела невизначеностi у оцiнках
Iсmоmнi суdлrcення в процесi засmосування облiковоi полimuкu.

У

ПРОцеоi застосування облiковоТ полiтики керiвництво Товариства зробило певнi
професiйнi судження, okpiM тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш
iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi, I]i сулження, серед iншого, включають
правомiрнiсть застосУваннЯ припущенНя щодО здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй

ocHoBi.

при пiдготовцi фiнансовот звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають
з1

вплив на визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду,
розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансовоТ звiтностi, Грунтуючись
на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ
звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок.
OcHoBHi Ожерела невuзначеносmi оцiнок - нижче наведенi ключовi припуlцення щодо
майбутнього, а також ocHoBHi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi
мають iстотний ризик стати причиною внесення суттсвих коригувань до балансовоТ BapTocTi
активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
Сmрокu корuсно?о вuкорuсmання ocltoBHux засобiв

Оцiнка cTpoKiB корисного використання об'сктiв основних засобiв залежить вiд

професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами.
При визначеннi cTpoKiB корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови
очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких булуть
експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi
привести до коригування майбутнiх норм амортизацiТ.
Вidсmроченi поdаmковi акmuвu

Вiдстроченi податковi активи визнаються для Bcix невикористаних податкових збиткiв в
тiй Mipi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо
буле реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагаеться прийняття iстотного професiйного
судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi моя<на визнати, на ocHoBi
очiкуваного TepMiHy i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванняМ стратегiТ майбутнього
податкового планування.

Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покрummя креdumнuх
збumкiв mа вuзначенлtя справеdлuвоi' варmосmi фiнансовuх акmuвiв, оцiнюванuх mа
облiковуванuх за справеd,аuвrlю варmiсmю.

Товариство визна€

зменшення корисностi через резерв

пiд збитки

для очiкуванuх

креdumнuх збumкiв за фiнансовим активом, що оцiнюеться за амортизованою собiварr,iстю, для
позик i торговоТ дебiторськоТ заборгованостi, дебiторськоТ заборгованостi за орендою, за iншою
поточ ною дебiторською заборгован iстю, що визнана фiнансовим активом.
Резерв пiд збитки визнасться в прибутках/збитках i зменшуе балансову BapTicTb активу в
звiтi про фiнансовий стан. Товариство визнас сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках

за весь строк дiТ як прибуток вiд зменшення корисностi, HaBiTb якщо розмiр очiкуваних

кредитних збиткiв протягом строку дiТ с меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних збиткiв, що
були BpaxoBaHi в оцiнцi гроtrlових потокiв пiд час первiсного визнання.
Товариство оцiнюс очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовими активами iз застосуванням
l1_1одо нейтральностi i дос,гупностi iнформацiТ, що е основою оцiнки, а також
застосовус методи сценарного аналiзу та дисконтування грошових потокiв, враховуючи часову
BapTicTb грошей. Максимальний перiод, який ураховуеться пiд час оцiнки очiкуваних кредитних
збиткiв, - це максимальний договiрний перiод (з урахуванням умов про пролонгацiю), протягом
якого Товариство е вразливим до кредитного ризику.

принципiв

OcHoBHi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення
невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення
суттевих коригувань у балансову BapTicTb активiв та зобов'язань протягом наступного
фiнансового перiоду, представленi таким чином:

з2

г

з1.12.2020
100 176
56 708
1 109

Фiнансовi iнвестицiТ
Торговельна дебiторська заборгованiсть
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
12.

(тис. грн.)

зl.t2.20l9
б

l0l

з2 425
608

Виправлення помилок минулих перiодiв

За PiK, що закiнчився 31 грулня 2020 року, Товариством не проводились виправлення
помилок минулих перiолiв.
13. ПовОязанi сторони
.Що

а).

пов'язаних cTopiH та операцiй з ними належать:

пiдприемства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд
контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
б). асоцiйованi пiдприсмства;
В). СПiЛЬнi пiдприсмства, у яких Товариство с контролюючим учасником;
г). члени провiдногоуправлiнськогоперсоналуТовариства;
д). близькi родичi особи, зазначеноТ в а) або г);
е). ПiДПРИСмСтва, що контролюють Товариство, або здiйснюють суттевий вплив, або
мають суттсвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
Ж). ПроГрами виплат по закiнченнi труловоТ дiяльностi працiвникiв Товариства або
будь-якого iншого суб'екта господарювання, який с пов'язаною стороною Товариства.
ЩО перелiку пов'язаних cTopiH вiднесенi акцiонери, найвищий управлiнський персонал
ТОвариства та товариства якi перебувають пiд спiльним контролем акцiонерiв. Винагороди
rIайвищому управлiнському персоналу включають заробiтну плату, премiТ, компенсацiйнi
виплати, якi BpaxoBaHi у складi "Адмiнiстративних витрат". Що складу управлiнського
персоналу входять члени лирекцiт та члени Наглядовот рали (безоплатно).
Ilайltенуваllня lдент,ифiкацiйниir
Кiлькiсть
юридrtчltот
кол lорrrдичнот
Мiсцезнахолжеllllя
akllil'i
особrt
осtlби
(шц,к)
.гов

-

<спilIьне
,,ii-""",,,

164751'7l

УкраТнц 01054. MicTo

,Ж?;iilJ_T;1ii:,

Прiзвишце. iм'я. по батьковi фiзичноi

особи*

вiд

.lагальноi
кiлькост,i

aKuiir (1,
вiлсотках)

бЗ95455
кiлькiсть
акцiй
(шт )

55

0

вiд
загllпьноi
кiлькостi
акцiй (у
вiдсотках)

Кiлькiсть за видами акцiii

llpocTi
iMeltHi

привiлсЙоваlli
iMeltlli

бз95455

0

Кiлькiсть за вилtrми itкttiй

ПРОСтi
lMeHHl

привilrсйо.ванi
lMe}IHl

оприлк)днеIIIIя

1,7442|5

l5.0

1,744215

0

Фiзична особа - tle оl,римана згола на

оприJIюднення

1,741215

l5.0

1,:'442|5

0

Фiзична особа - не отримана згода на

оприлюднення

1,744215

l

5.0

|,144215

0

100.0

l1628100

0

Фiзична особа -

IIе о,l,римаIIа

згода на

Усього

l1628100

зз

За2О20 piK Товариством виплачено дивiдендiв у cyMi 5 004 тис. грн. (2019: 519 тис. грн.).
Протягом 2020 року, Товариством нарахоВано дивiдендiв у cyMi 5 000 тис. грн. (20l9:988тис.
грн.), Залишок до сплати станом на З1J22020 складае 2l бЗ9 тис. ГрН. (на
З1

.12.2019 21 644 тис. грн.)

Зl

грудня 2020 року та
пов'язаними особами представлений наступним чином:

За piK, що закiнчився

Зl

грулня2019 року, обсяг операцiй
2020

Стаття

626 715,4

Реалiзацiя

|7l

Закупки
Гlослуги KoMicioHepa
Оренднi операцiТ

5 717 ,0

46 2|5,5

Надана поворотна фi нансова допомога

Разом

з-"1ц*"
нижче:

в розрахунках

407 ,4

23з 800,0
1 083 855,3

з

2019

| 146

461

l

l09 085,1
51 444,4
з7 844,7
l5

l

200,0

1 49б 035,3

мiж Товариством та пов'язаними сторонами на звiтну дату представленi

Стаття
оборотнi активи

3|.|2.2020
l34 000,0

30 597.8
39 700,0

43 051,8

9б 1,5

55 728,9

Дебiтооська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
I нша поточна дебiторська заборгованiсть
поточнi зобов'язання

31.12.2019

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
75 196,7
авансами
по яким
,що пов'язаних cTopiH, якi перебувать пiд спiльним контролем акцiонерiв, та

наведенi розкритгя вище, вiднесенi: тов

кОБ'С.ЩНАННя кХоРС>, тов

кКАРБОНТРАНССЕРВIС), ТОВ кСК кЩЕРЕНIВСЬКА КУПIЛЬ).
Загальна сума виплат найвищому управлiнському персоналу за 2020 piKy

скЛаЛа

4 з2O,З тис.грн. (20l9: 4 602,2 тис. грн.). IJi витрати вiднесенi до адмiнiстративних витрат.
14.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи 'Говариства були представленi наступним чином: (тис.грн.)

Iншi нематерiальнi активи
Первiсна BapTicT,b:
На початок звiтного перiоду
Надходження

2020

2019

з 0з5
95

2 874
16l

3 130

3 035

2 65з

2 564

Переоцiнка
Вибчття

На кiнець звiтного перiоду
Амортизацiя та знецiнення:
На початок звiтного перiолу
Амортизацiя

ll5

89

Переоцiнка
з4

в
На кiнець звiтного перiоду
Чиста балансова BapTicTb:

2 768

2 653

На початок звiтного перiоду

382

310

На кiнець звiтного перiоду

362

382

l5. OcHoBHi засоби
OcHoBHi засоби Товариства були представленi наступним чином: (тиr
Будинки,
споруди та
передавальнi

пристроi
Первiсна BapTicTb
станом 31.12.20l8
Прилбано
основних засобiв за

20l9

60 960

l

,106

Перемiщення

Машини

та
обладнан
ня

Транспортнi
засоби

Iструменти,

Iншi

прилади,

ocHoBHi

iHBeHTap

засоби

Первiсна BapTicTb

станом 3l.t2.20l9

Придбано
основних засобiв за
2020

8 799

4 305

9 800

54 49l

4 780

13lб

830

8 268

l9

Перем iшlення

Вибчло

бl9

lз

56 204

l83 697

8 044

2б 860

1 466

,770

942

станом 31.12.2020

l42

l0

085

эJ l

2l2 235
09l

71

-4 750
657

7 500

4 478

lз зl8

275 826

606

8 665

4з 704

-l0 l29

0

45

46 176

177 46

185

340

507

5l8

20| 953

9 325

l0 l27

4 577

40 065

57 l88

0lб

4 9z0

2 931

l07 l26

з49

69l

830

12 08,7
5 455

2,1з98

Первiсна BapTicTb

9

49

Всього

во

3 277

6 162

5

не

булiвничт

l25 094

4 731

Вибуло

Незаверше

35

ll

854

273 354

}Iакопичений знос

Амортизацiя
станом на
з 1.1

2.20l8

Амортизачiйнi

2

нарахування за
2019

l 60l

Вибуло

4 697

бl8

lз

47

80

36 969

б5 186

2 352

5 564

3 б87

l 69l

l40l8

l l92

780

606

l8287

l85

95

|75

28 24з

4 118

l03 802

Амортизаuiя
станом на
з1.12.20l9
Амортлrзачiйнi
нарахування за
2020

9l5

8б

l0

lб

Вибуло

16

Амортизацiя
станом на
зl.|2.2020

21 145

б8 33l

3 359

6 249

l9 235

1185lI

5 692

4 521

|3 773

l33 622

5 9бб

3 878

Баланс<rва

вартiс,гь станом
з l. l

873

,79l

l

lз

75tt

13

зl8

t62 068

1l

854

l69 552

2.20l 9

Ба.паtlсова BapTicтb
сгаIlо]м з1,122020

Станом на

3l грулня2020 року

459

ocHoBHi засоби, призначенi до продажу, вiдсутнi.
35

В

необоротних активах по рядку кIншi необоротнi активи> Товариством вiдображенi аванси,
сплаченi за придбання обладнання, яке буде оприбутковане як ocHoBHi засоби:
muс.

31.12.2020

Необоротнi активи
lншi необоротнi активи
16. Запаси, тис.грн.

Запаси Товариства

ли представленl

66ll

31.12.2019

| 7з1

пним чином

з|.12.2020
Запаси
105 272
сиповина i матерiали
15 454
запаснi частини
з47
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети
4з2
lншi запаси
121 505
Разо.м вuробнuчi запасu:
2266
Незавершене виробництво
28 762
Готова продукцiя
5зб
Товари
153 069
Разом:
Протягом 2020 року }чiнка BapTocTi запасiв Товариством не проводилась.

31.12.2019
l77 099

l5 012
28з
300

]92 б91
849

44 625
401

238 569

17. Щебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботио, послуги, тис.грн.
Станом на 3l грудня 2020 року та 3l грудня 20|9 року торговельна дебiторська
гованiсть була представлена таким чином
з
31.|2.2020
31.12.2019
Дебiторська заборгован icTb
з2 425
56 708
Торгова деб iTopcbKa заборгован icTb
Резерв кредитних збиткtв
32 425
56 708
Всього
18.

{ебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, тис.грн.

Стаття
По податку на додану BapTicTb
З iнших податкiв
Щебiторська заборгованiсть за розрахунками
з бюджетом разом
19.

31.12.2019

2 988

30 682

з0 682

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, тис.грн.

Статтяl
I нша дебiторська забор гован icTb
резерв кредитних збиткiв
Iнша поточ на дебiторська заборгован icTb,
балансова BapTicTb
Щебiторська заборгованiсть за виданими авансами
Повортна фi нансо ва допомога
Витрати майбутнiх перiодiв

Всього

31.12.2020
2 988

з1.12.2020
|4 444
(l з 335)

31.12.2019
1з 94з
(13 335)

1 l09
7 464
1з4 000

608

|,79

142 752

з5 794
39 700
267
76 369

зб

lBK

ЗмilHa

их збиткiв п

влено нижче ( тис

Залишок на початок рокy
Нараховано DезеDвч
Використано резерву
Вiдновлено резерву
Залишок на кiнець року

31.12.2020
(13 зз5)

з1.12.2019
l4l l8)
783

(13 335)

(13 335)

Передплати, зробленi TpeTiM сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за
сировину, матерiали та енергоносiТ.
20.

Грошi та

ii

еквiваленти, тис.грн.

Станом на 31 грудня 2020 року та З1 грудня 2019 року грошовi кошти були представленi
наступним чином:
Грошовi кошти
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних
рахунках

Грошовi кошти

в

iноземнiй валютi на поточних

рахунках
Всього

3|.|2.2020

з1.12.2019

9 4з5

1 17l

2 008

1 478

ll

2 649

44з

21. Iншi оборотнi активи, тис.грн.

Стаття
HapaxoBaHi податковi зобовязання з ПДВ ( рах.643,644)

Iншi оборотнi активи Dазом
22.

3|.l2.2020,
6 028
б 028

з1.12.2019
12 5зз
12 533

Фiнансовi iнвестицiiо тис.грн.

Станом на 31 грулня2020 року, фiнансовi iнвестицiТ становлять в oyMi l00 176 тис. грн.,
облiковуrоться та складаються з:

l)

BapTocTi акцiй

ПрАТ KMaKiTBKoKc) - 41 тис.грн.;

2) внеску до Статутного капiталу ТОВ <Об'сднання кХорс>

- l00 lЗ5 тис.грн.

Станом на З1 грулня 20l9 року, фiнансовi iнвестицiТ становлять в cyMi б 101 тис. грн.,
облiковуються та складаються з:
1) BapTocTi

акцiй ПрАТ <MaKiTBKoKc> - 41 тис.грн.;

2) внеску до Статутного капiталу ТОВ <Об'еднання <Хорс> - 6 060 тис.грн.

Враховуючи, що цi акцiТ не мають обiгу на вiльному ринку, до дати початку
застосування вимог МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти)), вони облiковувалися за собiвартiстю у
вiдповiднос,гi до виключень, що мiстилися в МСБО 39. Станом на 01 сiчня 2020 року Тх
попередня балансова BapTicTb визначена як прийнятна оцiнка справедливоТ BapTocTi. Станом на
3l грудня 2020 року також була вiдсутня актуальна iнформацiя для оцiнки справедливоТ
BapTocTi цих фiнансових iнвестицiй, тому цi фiнансовi iнвестицiТ вiдображенi в балансi по
собiвартостi (номiнальнiй BapTocTi акцiй).

з7

23. Власний

капiтал, тис.грн.

Станом на 3 l грулня 2020 року розмiр визначеного статутного капiталу ПрАТ кКЗТВ>
становить 12 209 505 гривень, подiлений на 1 1 628 100 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 1,05 грн. кожна, був сформований та сплачений повнiстю в
установлений законодавством TepMiH.
Структура власного капiталу Товариства станом на 31.12.2020 року була наступною:

3|.\2.2020

Найменування cTaTTi

31.12.20l9

Заресстровани й (пайовий) кап iтал

|2 2|0

12 210

Додатковий капiтал
Е.лliсiйнuй doxid
резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)

40 981

40 98l

40 981
l 8з2
471 577

40 981
1 8з2
378 102

разом валаснuй капimал

526 600

433

l25

24. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) i дивiденди, тис.грн.

2020
378 102
98 475
5 000

залишок на l сiчня
Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод
Дивiденди
11еренесення нерозподiленого прибутку до резервного фонду
Залишок на кiнець звiтного перiоду

2019

з|2 612
67 922
(989)

44з)
378 102
l

471. 577

25. Щовгостроковi зобов'язання, тис.грн.

В iдстрочен

3|.12.2020

31.12.2019

129

|29

i податковi зобов'язання

Iншli довгостроковi зобов'язання ( випущенi
облiгацiТ - 1 шт. номiнальною вартiстю l00

тис.грн.)

Щовгостроковi зобов'язання

i

забезпечення

129
разом (рядок l595)
Iншi довгос,гроковi зобов'язання включають випущенi облiгацii
l00 тис.грн. i HapaxoBaHi 7о до виплати в cyMi 29 тис.грн.

l29

-

1 шт. номiнальною варт,iстю

2б. Поточнi зобов'язання, тис.грн.

Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги перед вiтчизняними постачальниками
/
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роооти,
послуги перед iноземними постачальниками

Разом торгова кредиторська заборгованiсть

(рядок

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджетом
В тому числi з податку на прибуток
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi

зl.|2.2020

31.12.20l9

55 986

l0 l73

6805

4 784

62

79l

|4 957

19

ll7

1 762

17 476

l

639

285
1

622
з8

l
l
l
l
l
l

lIоточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами
tlоточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з
учасниками
поточнi забезпечення

6 094

6 з64

9l5

75 з81

21 бз9

21 644

8 97з

9 553

6

Iншl поточнl зобов'язання разом (рядок l690). В тому
числ i:

2l0

llo розрахунках з пlдзвlтними особами
l lo внескам до профспiлок- HanaxoBaH их алlментах
IIо податковому крелиту з ПЩВ, нарахованому
до моменту
поставки ToBapiB, робiт, послуг

202

4

l2l
5l

8

204
3 880

27.Чпстий дохiд вiд реалiзацii, тис.грн.
2020

чистий дохiд вiд реалiзацiт готовот ппопч
Всього

l

l

2019
628
1 33б б28

0l1 76l

l ззб

011 761

28. Собiвартiсть реалiзацii, тис.грн.

2020
833 166
uootBapTtcTb матерlалiв та напiвфабрикатiв, енергоносii
JapoolTHa плата та вiдповiднi наDахчвання

Амортизацiя
Iншi витрати

Собiвартiсть реал iзацii, разом

l

691 552
l 07 057
17 696

958 933

16 861

l0 58l

1l6963
11 420

833 16б

:

20t 9
097 897

I 097 897

29. Iншi операцiйнi доходи та витрати,
розгорнуто, тис.грн.

Стаття
лоходи 1витрати) вtд купiвлi-продажу
iноземнот валюти

2020

доходи

l

20|9

витрати

260

,Щоходи (витрати) вiд операцiйноТ

доходи

2 527

6 1з2

оренди

6 586

Визнанi штрафи, пенi, неустойки
,Щоходи (витрати) вiд реалiзацiТ iншиi
оборотних акгивiв
лоходи (витрати) вiд операцiЙноТ
курсовоТ рiзницi
IHшri

доходи/(витрати)

Всього

витрати

l9
2 697

2 989

l

71з

28

928

2 782

18б

25 |75
4 з84

400

27 10l

909

24 l89

7 346

35 874

31 877

62 880

з9

30.

l
l

l
l
l

Адмiнiстративнi витрати, тис.грн.

Стаття

2020

Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування
Амортизацiя

з2 575

20l9
зб l57

495

647

зб
з7|

75

Професiйнi послуги
Послуги зв'язку
Транспортнi витрати
Страхування майна, фiнансових ризикiв
Послуги банку
Юридич Hi послуги, i нформацi йно-консультацiй
Витрати на вiдрядження
lншi
Разом:

зl. в

Стаття

ати на

,,

Hi

1

5ll

9з7
24

1 369

482

502

l
l
l

24

l

284

8з9

108

з9з

6 728

7 538

43 040

48 92|

тис.грн.

Заробi,гна плата та вiдповiднi нарахування
Ви,грати тари та тарних матерiалiв
Транспортнi витрати

Амортизацiя
Послуги KoMicioHepa
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя
ПММ на збут
Митнi послуги
Iншi

Всього

Iншiдоходи та витрати, тис.грн.
Iншiдоходи

2020

201 9

з 665

з 969

963
зз 955

854

l8

4 764
538
60
84

з 682
47 729

t

4l 6|z

I

25

42

8,70

122

Е

80

286
4 240
94 058

l

32.

Стаття
Щоходи (витрати) вiл реалiзацiТ необоротних активiв
Доходи вiд безоплагно отриманих активiв

Iншi доходи разом

2020
78 8з2

2019
20 011

78 943

20 161

lll

l
l

150

Iншi витрати
Стаття
Витрати при лiквiдацiТ основних засобiв
Витрати вiд реалiзацiТ необоротних активiв
Iншi витрати
Iншi витрати разом (рядок 2270)

Iншi фiнансовiдоходи
Стаття
Одержанi дивiденди
Iншi фiнансовi доходи разом

2020

I

2019

85

l5

17 849

2 0з7

I

440
18 374

2 052

l

2020
252
252

l

2019

l
40

l
l

33. Податок на прибуток, тис.грн.

У 2020 роцi i за 20l9 piK вiдповiдно з Податковим кодексом УкраТни ставка податку на
ПРИбУТОк Встановлена на piBHi 18%. Сума вiдстроченого податку була розрахована на ocHoBi
НОВИХ СТаВОК, ВРаХОВУЮчи перiод, в якому вiдкладениЙ податок буле
реалiзованиЙ.
Податок на прибуток у звiтi про фiнансовi результати:
Стаття
Витрати (дохiд) з податку на прибуток (рядок 2З00)

иип

Стаття

нап

звlтl п

Вiдстрочен податков активи
Вiдстрочен податков зобов'язання

Чистi вiдстроченi податковi активи

/

2020

20|9

2| 644

14 936

lнансовии стан:
2020
4 419

5l49

4 4|9

5 149

(зобов'язання)

20t9

OcHoBHi компоненти (вiдшкодування) / витрат з податку на прибуток за piK, що закiнчився
рокiв,були представленi таким чином:
muс.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання
з1.12.2020
31.12.2019
31 грулня 2020та 31 грулня 2019

вiдстроченi податковi активи, в тому числi:
ВПА, HapaxoBaHi на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам

ВПА,
ВПА,
ВПА,

HapaxoBaHi на забезпечення закриття Kap'epiB
HapaxoBaHi на резерв сумнiвних боргiв ( кредитних збиткiв)

2 400

2 400

2 019

2 749

4 4t9

5 149

HapaxoBaHi на невикористанi в податковому облiку витрати

20l 5 року

ВПА, HapaxoBaHi на рiзницю BapTocTi основних засобiв
Вiдстроченi податковi зобов'язання, в тому числi:
ВПЗ, HapaxoBatti на BapTicTb основних засобiв
ВПЗ, HapaxoBaHi на BapTicTb незавершеного виробництват
готовоi продукцii, вироблених до 01 квiтня 201 1 року
Разом ВПА та ВПЗ (ВПА)
34. YMoBHi i KoHTpaKTHi зобов'язання

Iнвесmuцiйна проzрама
Iнвестицiйна програма ПрАТ кКЗТВ> вiдсутня.
Соцiал

ьн

i зобов'яза ння

Первинна профспiлкова органiзачiя ПрАТ кКЗТВ> пiдписала зi своТми працiвниками
КОЛеКТИВниЙ договiр. За умовами такого договору Товариство мае зобов'язання tцодо
ЗДiЙСнення своТм працiвникам певних виплат у зв'язку iз соцiальним забезпеченням, сума яких
мОже змiнюватися з року в piK. Резерв пiд TaKi зобов'язання не врахову€ться у фiнансовiй
звiтностi, оскiльки керiвництво не може достовiрно оцiнити суму майбутнiх виплат у зв'язку iз
соцiальним забезпечення м.
Сmрахування
Страхова галузь в YKpaTHi знаходиться у стадiТ розвитку, тому багато форм страхового
в iнших краТнах, в YKpaTHi, як правило, щ€ не с загальнодоступними.

ЗаХИСТУ, ПОШИРеНИх

4t

I
Товариство не ма€ повного страхового покриття з обладнання на випадок переривання
дiяльностi або виникнення зобов'язань перед третьою стороною щодо пошкодження майна або
нанесення шкоди навколиlIJньому середовиulу в результатi аварiй, пов'язаних з майном або
операцiями Товариства. До тих пiр, поки Товариство не отрима€ адекватного страхового
tlокриття, icHye ризик того, lllo втрата або пошкодження певних активiв може спричинити
суттевий негативний вплив на дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
CydoBi процесu

У

ходi своеТ дiяльностi Товариство е стороною великоТ кiлькостi судових справ. За
оцiнкоtо управлiнського персоналу, вплив на фiнансовi результати задоволення позовних
вимог, стороною яких е Товариство, с суттевим, але необхiднiсть створення будь яких
забезпечень чи визнання активiв вiдсутня, в звязку iз не визначенiстю щодо TepMiHiB прийняття
рiшень судовими iнстанцiями а також iз не можливiстю достовiрно оцiнити iх результати.

У

ходi звичайноТ господарськоТ дiяльностi Товариствос об'сктом судових позовiв

i

претензiй. Коли ризик вибуття pecypciB, пов'язаний iз такими судовими позовами i претензiями,
вважався iмовiрним та сума такого вибуття могла бути достовiрно оцiнена, Товариство
вiдповiлним чином включала TaKi вибуття до звiту про фiнансовi результати. Якщо керiвництво
Товариства оцiнюс ризик вибуття pecypciB як iмовiрний або сума такого вибуття не може бути
21ocToBipHo оцiнена, Товариство не створюс резерву пiд yMoBHi зобов'язання. TaKi yMoBHi
зобов'язання вiдображаються у цiй фiнансовiй звiтностi. Ili yMoBHi зобов'язання можуть
реалiзуватись у майбу,гньому, якщо вибуття pecypciB стане можливим.

Станом на 3 l грудня 2020 року TaKi HapaxoBaHi yMoBHi зобов'язання
поточних зобов'язань вiдсутнi (20l 9: вiдсутнi).

у складi iнших

Пumання охоронu навколuulньоzо сереdовuлца

Звичайна госполарська дiяльнiсть Товариства може завдавати суттсвоТ шкоди

}lавколишньому середовищу. IIормативнi положення щодо охорони навколишнього середовища
в YKpaTHi змiнюються та постiйно переглядаються. Керiвництво вважас, що за iснуючих умов
застосування законодавства не icHye суттсвих зобов'язань щодо завдання школи
навколишньому середовищу, якi мають бути HapaxoBaHi у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСФЗ.
ОпоOаmкування

Внаслiдок наявностi в украТнському комерчiйному законодавствi, й податковому
зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику,
що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якоТ податковi органи
довiльно тлумачать аспекги економiчноТ дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть
cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвниuтва економiчноТ дiяльностi, ймовiрно,
що Товариство змушене буле сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть
може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд кредитнi збитки
шtодо дебiторськоТ заборгованос,гi, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди.

В

результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi

зобов'язання, якi не булуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями
можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня та Тх розмiри MorKyTb бути суттевими. У

вiлповiдностi з чинним
податковим законодавством, icHye велика кiлькiсть податкових норм, в яких присутня достатня
кiлькiсть спiрних MoMeHTiB, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

той час як Товариство вважае, що воно вiдобразило Bci операцiТ

у

Валюmнuй рuзuк
Валютний ризик полягас у ймовiрностi змiни справедливоТ BapTocTi майбутнiх грошових потокiв,
пов'язаних iз фiнансовим iHcTpyMeHToM, в результатi змiни валютно-обмiнних KypciB. Товариство

l
l
l
l
l
l
l
l
I
t

l

схильне до даного ризику в основному у сферi застосування iноземних валют в операцiйнiй дiяльностi
у
взаемовiдносинах iз iноземними контрагентами.
Валютний ризик обумовлено передусiм наступними видами дiяльностi Товариства:

,
,

експоРт виробленОТ продукцiЮ до европеЙських краiн та iнших краТн;
iмпорТ матерiалiВ та необороТних активiВ з Свропейських краТн та з iнших краiн;

основним iHcTpyMeHToM управлiння валютним ризиком Товариства с пiдтримання чистоТ монетарноi
позицiТ в iноземнiй валютi на прийнятному piBHi та прогнозування грошових потокiв в iноземнiй валютi
з метою мiнiмiзацiт втрат вiд несприятливих змiн обмiнних kypciB валют.

сmупiнь повернення Dебimорськоi заборzованосmi mа iHutux фiнансовuх акmuвiв
внаслiдок ситуацiт, яка склалась в економiцi Укратни, а також як результат економiчнот
нестабiльностi, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за Тхньою
балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення
фiнансових активiв шляхом
вiдшкодуВання ix BapTocTi ТоваристВу, визнача€ться на пiдставi обставин та iнформацiТ, якi
наявнi на датУ балансу, а саме даниХ щодО фiнансового стану дебiторiв Товариства. На думку
керiвництва додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен,
виходячи з наявних обставин та iнформацiТ.

Порукu mа засmавu
На звiтну дату у Товариствi вiдсутнi виданi поруки та застави,

35. Розкриття iнформацiТ щодо облiкових оцiнок фiнансових iHcTpyMeHTiB. Оцiнки

за справедливою вартiстю та амортизованою собiвартiстю

Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Товариства мiстять грошовi кошти, фiнансовi
iнвестицiт, дебiторську i кредиторську заборгованостi,. випуtценi борговi цiннi папери
(облiгацiТ). облiкова полiтика щодо Тхнього визнання та оцiнки
розкривасться у вiдповiдних

роздiлах цих примiток.
в таблицях нижче представлена iерархiя джерел оцiнок справедливот BapTocTi активiв
Товариства за справедл ивою вартiстю на 3 l грулн я 2О2О i 3 l грулня 20 l 9 poKi в.
Iерархiя джереЛ оцiнок активiв за справедливою вартiстю станом на 31 грудня 2020
року,
Iис.
Оцiнка справедливоi BapTocTi з
використанням
Котирувань
Значнi
Значнi
Стаття
Разом
на активних

ринках

(PiBeHb l)

Фiнансовi активи,

справедлива
BapTicTb яких розкрива€ться :
Фiнансовi iнвестицiТ
Грошi та rx еквiваленти
Разом

l00

17б

11 44з

111

бl9

спостережуванi
вихiднi данi
(PiBeHb 2)

неспостережува

вихiднi данi

нi

(PiBeHb 3)

l00

ll

176

44з
111 619

4з

l

l

Iсрархiя джерел оцiнок активiв за сlIраведливою вартiстю cTaHo\l на 31 гр},дня
2019 року,
I,ис.грн.:

Оцiнка справеJ.-lивоТ BapTocTi
вllкорllстанням

С,гаття

Котирr,вань

Разом

ринмI
(PiBerrb l)

Фiнансовi активи,

справедлива
BapTicTb яких розкрива€ться :
Фiнансовi iнвестицiТ
Грошi та ix еквiваленти
Разом

3начнi

На aK-THBHllI CПOCrePerrrtYBaHi

внхiднi данi
(Нвень 2)

6 l01

н

вихiднi данi

i

l

(PiBeHb 3)

l0l

2 649
8 750

За звiтний перiод переведення мiж PiBHeM

BapTocTi не здi йснювались.

l, PiBHerl ] та PiBHerl 3

джерел справедливоТ

Справедлива BapTicTb та амортизована собiвартiсть
фiнансовlrх iHcTpyMeHTiB
нижче наведене порiвняння балансовот та справе-1--lltвот BapTocTi i амортизованот
собiвартостi фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства, вiдобра/\еН}l\
1 фi"чп.овiй звiтностi, за
ями.

Стаття
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiТ
['рошi та rx еквiваленти
Разом

Балансова BapTicTb
Справе:.rива BapTicTb
з1.12.2020
31.12.2019 з l .12.]020
31.12.2019
muс. ZpH.
muc zpц.
muс. ?рн.
muс. ?рн.
100 176

l00 176

6 10l

2649

l|

44з
111 619

8

ll
lll

750

п
ý

2 649
8 750

б19

Керiвництво Товариства вважаС, Що балансова (HorriHalbHa) BapTicTb грошових
коштiв
дорiвнюе ix справедливiй BapTocTi. Справедливою вартiстю фiнансових iнвестицiй визнана ix
HoMiHa.ltbHB BapTicTb по причинi вiдсутностi
ринкових даних та r вiдповiдностi до виключень в

мсФз

9.

Балансова BapTicTb
зl.|2.2020 31.12.2019
muс. ZpH.
muс. ZpH.

Стаття
Фiнансовi активи

Щебiторська заборгованiсть

Аrtортизована собiвартiсть
з1.12.2020
muс. ZpH.

31.12.2019
muс, ZpH.

5б 708

з2 425

за

дродукцiю, товари, роботи, посJIуги
Iнша
поточна дебiторська
заборгованiсть
Разом

5б 708

з2 425

l09

57 817

608
33 033

57 817

608
33 033

62 791

14 957

62 791

l4

1

Фiнансовi зобов'язання

Торгова кредиторська заборгованiсть
Iншi ловгостроковi зобов'язання
(облiгацiя)
Разом

129

62 920

l

109

l29

l29

15 08б

62 920

l
l
l
l
I

6 10l

+]3

I

Значнi
неспостережува

6

2 649
8 750

I

з

l
l
l
I

l
l

957

l

|29
15 086

44

l
l
l

Амортизована собiвартiсть фiнансових iHcTpyMeHTiB приблизно дорiвнюс Тх первiснiй
BapTocTi, бо вплив дисконтування е не суттсвим.
Випученi борговi цiннi папери - облiгацiТ, не погашенi на дату балансу в кiлькостi 1 шт.
номiнальною вартiстю l00 тис.грн., вiдображенi разом iз нарахованими О/о до сплати в cyMi
29 тис.грн.
3б. Полiтика управлiння ризиками

i

управляе фiнансовими ризиками, якi виникають в ходi iT
дiяльностi. I_!ими ризиками е кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають кредиторську заборгованiсть та борговi
цiннi папери. Основною метою даних фiнансових зобов'язань с фiнансування операцiй
Товариства для пiдтримки rT дiяльностi. Фiнансовими активами, якими володiс ТовариСтвО, С
фiнансовi iнвестицiТ, дебiторська заборгованiсть i грошовi кошти.

Товариство вiдстежус

lH

HmiB, muс.z

з1.12.2020

Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiТ
грошi та Тх еквiваленти

l00

l|

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
Разом

176

44з

5б 708
1 l09
1б9 436

Фiнансовi зобов' язання
l'оргова кредиторська заборгованiсть

62 79l
|29
62 920

Iншi довгостроковi зобов'язання (облiгацiя)
Разом

3|.l2.20|9
6

l0l

2 649
з2 425
608
41 783
14 957

129
15 086

iHcTpyMeHT не

зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансовОгО збитку iншоТ
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та
депозитнi рахунки в банках, обл iгацiТ та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства с оцiнка кредитоспроможностi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та буль-яка iнша достУПНа
iнформачiя щодо Тх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариством
ви користовуються ttаступ н i методи у правлi ння кредитним и ризиками
- лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових itlcTpyMeHTiB;
лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою
:

-

групою);

лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти вiдповiдно до кредитних рейтингiв за

Нацiональною

рейтинговою шкалою;

лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолтУ
та неповернення депозитiв упродовж ocTaHHix п'яти poKiB,
Грошовi кошти, як вважасться, зазнають найменшого впливу вiд кредитного РИЗИКУ, У
зв'язку з тим, що вони перебувають у фiнансових установах, якi в даниЙ час демОнструЮтЬ
MiH

iмальний ризик дефолту.

З метою управлiння кредитним ризиком та оперативного впливу на piBeHb розрахУнКiв
контрагентiв у Товариствi запроваджено ефективну систему контролю за piBHеM розрахУнкiв
дебiторiв за отриману пролукцiю, товари та роботи, послуги.
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l

На кожну дату балансу Товариство створюе резерв кредитних збиткiв пiд знецiнення
такого резерву.
дебiторськот заборгованостi, яка В звiтностi вiдображусться за вирахуванням
врахований при
чином
Керiвництво Товарист.ва вважас, що вплив кредитного ризику належним

t

l

HapaxyBaHHi резервiв.

максимальна сума кредитного ризику представлена балансовою вартiстю наступних

ф] нянсових

iBT о

Фiнансовi активи
грошi та ix еквiваленти
l

нша поточ на деб iTopcbKa забор год9ц&]!

Разом

31.12.2020

31.12.2019

11 44з
56 708

2 649
з2 425

69 260

36 682

l109

l
l

608

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлиВа BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiл фiнансового i""rpy*.nra коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик
охоплюе три тиIIИ ризику: iнrпий цiновий ризик, валютний та вiдсотковий. Ринковий ризик
виникае у i"'"aoy з ризиками збиткiв, зумовлених коливанНями цiн на акцiТ, вiдсоткових с,Iавок
.1-u uuпrоr"их KypciB. Товариство наражасться на ринковi ризикИ у зв'язку з iнвестицiями в

l

фiнансовi iнструменти.
Вidсоmковuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
noro*" ,И фi"аuсБ"о.о iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки мо}куть змiнюватись i це
I]Ilливатиме як }Ia лоходИ Товариства, так iHa справедJtиву BapTicTb чистих активiв.
усвiдомлююqи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо
iнфляuiйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоТ системи УкраТни, керiвництво
'I-овариства контролюс частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй
*uпоъi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснюе монiторинг
вiдсоткових ризикiв .га контролюс Тх максимально припустимий розмiр. У разi зростання
вiдсоткових ризикiв Товарис,тво мас HaMip позбуватися боргових фiнансових iнструмен,гiв з
здiйснюсться шляхом
фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв
оцiнки впливу мо)кливих змiн вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових фiнансових
itlcTpyMeHTiB. Щля оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовус
iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за ocTaHHi 5
poniu ,u оприлюдненою iнформацiсю НБУ. Товариство визнас, що обгрунтовано можливим с
коливаннЯ ринковиХ ставоК на +4 процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi
заснований на припу[lеннi, що Bci iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться
незмiнними, i показу€ можливий вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на
BapTicTb чистих активiв Товариства.Можлива змiна справедливоТ BapTocTi боргових фiнансових
iHcTpyMeHTiB з фiксованоЮ вiлсотковою ставкоЮ розраховаНа як рiзниця мiж дисконтованими
грошовими потоками за дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни
вiдсотковоТ сr,авки за кожним фiнансовим iHcTpyMeHToM,
продовж 2020 року були вiдсутнi активи, що могли наражатися на вlдсотковl ризики,
тому керiвництво 'I'овариства вважас, що впJlив вiдсоткового ризику бу" несуттевим.
Товариство не мас боргових зобов'язань з плаваючою процентною ставкою i на звiтну дату
'Говариство не мае кредитiв i позик.

l

Ваlпоmrtuй рuзuк - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнансОвого iHcTpYMеHTY коливатиМуться внаслiдок змiн валютних KypciB,
На звiтну дату Товариство мае активи та зобов'язання, HoMiHoBaHi у валюту, вiдмiнну вiД
на дiяльнiсть Товариства.
функцiональноТ, тому наявний вплив цього ризику
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Щля мiнiмiзацiТ та контролю за валютними ризиками Товариство контролюе частку
lB, номlнованих в iноземнiй валютi, у заг€}льному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
iйснюсться на ocHoBi

Активи та пасиви

HoMiHoBaHi в

iноземнiй валютi

EUR

USD

EUR

USD

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

31 грулня

31 грудня
2020

31 грулня
20|9

31 грулня

24 921

5 630

2020

20|9

ФiHaHcoBi активи
оргова та iнша дебiторська

|544

рошовi кошти та Тх еквiваленти

2 008

1 478

l2 2l0

l 5l0

l8б

-l0 б66
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aHcoBi зобов'язання
iнша
icTb

}сього: чиста BapTicTb

26

2lз

5 630

Нижче наведено аналiз чутливостi фiнансових iHcTpyMeHTiB Товариства до змiн курсу
iHcbKoT гривнi до вiдповiдних iноземних валют. Вiдсоток, представлений в таблицях, е
чутливостi, який Товариство використову€ при складаннi внутрiшнiх управлiнських
iB i являе собою оцiнку цiлком можливоТ змiни валютних,курсiв. Аналiз чутливостi включае
заборгованiсть по виплатам в iноземнiй валютi деномiнованих монетарних одиниць та
вання Тх залишку на кiнець кожного звiтного перiоду вiдповiдно до змiни KypciB валют.
i значення показникiв вказують на збiльшення прибутку, якщо украТнська гривня
юватиметься по вiдношенню до вiдповiдноТ iноземноТ валюти.

З

послабленням гривнi по вiдношенню до валют, буле спостерiгатися рiвний або
вний вплив на прибуток, що вiдображають вiд'емнi значення показникiв.
Стандартне
вiдхилення
курсу, Уо

Потенцiйний вплив на активи
Товариства, тис. грн.

Сприятливi змiни
На 31.12.2020 р.

+1 117

На

З

1.12.2019 р.

+z 621
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USD

l
l
l

l0

l0

Разом

l-!шл

Аналiз застосовувся до монетарних статей на звiтнi _,-

f qfuбо
ir*Fл

Iншttй цiновчit |эuзuк - це ризик того, шо сl]: j_
I]о'гоки вiл фiнансового iltcTpl,MeHTa коливати}I\тьa: : - __
lцо виникають унаслiдок вiлсоткового ризик}, чll :,, - -- пrП;il"Grll
спричиненi вони чинниками, характерними !,пя tliI:
eMiTeHTa, чи чинниками, шlо впливають на Bci ,
здiйснюються операцiТ на ринку.
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*
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Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик ,Iого, що сrб'..,._ пщпп]
виконання зобов'язань, пов'язаних iз фiнансов}],,,,, Sс-ц,_f
l
поставки гроtllових коштiв або iншlого фiнансовс, .. -:ц_
Лiквiлнiсть Товарист,ва - t{e його здатнiс : - l -,Tгldcr
короткострокових зобов' язан

l
l

_ -:,._]нощi в ходi

|

гIогаlшен ня

Ttti грошlовi

_ l rt'lцрiх4 1ц".

- _.:1fться шляхом
_

l

-;: I].lа],е)Itу дJlя

ь.
l

ПрД'I' кКЗ]'В> Ilрактично }le llapil/\l]. . . _
зобов'язаllttя tlеред кредиторами забезпе!].,
I]еревищуlоть lloTo.tHi зобов'язаttня. Коефiшi,,,

-

Зl.l2.2020poк1'лopiвtltос2,93анa0l.0l.]0]t:.
ittc l

-

_

'}ll

С I |]t

Запаси готовоТ продукцiТ
Фiнансовi iнвестицiТ

Грошi та ix еквiваленти
Щебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи,
послуги
lHrrla поточна дебiторська
заборгованiсть

усього активiв

ttаз',

:.: :
,
менше Hiat бLrьш,е шщr lfгЕ пrr
,{, ппm
9t_t дпш
90 днiв
з 1.1

ll

44з

оскi_rьки його

.:.:..llC в 3 раЗи
. - .:; покриття) на

Jяг}I ",tiквiдних

/1ля управ.ltitttlя ризиl{о]\l .lliKBiдltocr;
,I Ki \l())IivTb б1 l,и KtltlBcp говаlli
) | I.,,tI.,

иttiв.

lli1.Il'J 1lt{'I'lit}ll} 'l'a .]()0()В
зобов' ЯЗillll,

-

_1

i:.]|)l9
бi.rьше нiж 90

днiв
44 625
б l01

l

56 708
608

б8 151

l
l

50 726
48

l
l
1

l

чнi зобов'язання
в (активи MiHyc

62 791

6

9l5

l23 l32

5 зб0

14 957

75 381

-20ll7

-24 655

змiст полягае у тому, цtоб мати можливiсть погашати поточнi зобов'язання за рахунок
вних поточних активiв, не порушуючи при цьому нормального плину виробничого процесу.
Нижче наведена iнформацiЯ щодО кредиторськоТ заборгованостi в розрiзi cTpoKiB не
ня цих зобов'язань:
з1.12.2020

ва та iнша

кредиторська

аванси

Менше
6 мiсяцiв

б мiсяцiв

muс. zDH.

muс.

1piK

62 624

piK
5 poKiB

Разом

muс.

muc ?рн.

ZDH.

69 539

3|.|2.2019

79l

з4

l33

62

34

133

6 915
69 706

6 915

,t]oM

та iнша

ZDH.

- 1

- 1

Менше
б мiсяцiв

б мiсяцiв

muс. ZpH.

muс. ZpH.

l4 59з
l84

з59
75 197

5

14 777

/5 55б

5

1piK

piK

5 poKiB

muс. zpH.

Разом
muс. Zрн,

кредиторська

жанl аванси
i]oM

14 957

75 з8l
90 338

Ризик концентрацii бiзнесу
основна господарська дiяльнiсть Товариства зосереджена на територiт м. Кременчук.
нодавство, що впливае на дiяльнiсть компанiй в УкраТнi,'схильне до частих змiн. Внаслiдок
активИ i дiяльнiсТь ТоварисТва можутЬ бути схилЬнi до ризику у разi негативних змiн у
чному i дiловому середовищi.

Управлiння капiталом
ТОВариство здiйснюе управлiння капiталом для забезпечення безперервноТ дiяльностi
Ва В ОСЯЖНОМУ маЙбУТньому i одночасноТ максимiзацiТ прибутку акцiонерiв за
рахунок
мiзацii спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства переглядае
кryру капiТалу на регулярнiЙ ocHoBi. За результатами даноГо аналiзу, Товариство вживае заходiв
с збалансування структури капiталу шляхом виплати дивiдендiв, формування резервного фонду та
шення tснуючоТ кредиторськоТ заборгованостi.

ПодiТ пiсля звiтного перiоду
Пiсля склаДання фiнансових звiтiв за piK, що закiнчився 3l грулн я2О2О року не вiдбувалися подiТ
дати балансу, якi надавали б додаткову iнформацiю про визначення сум, пов'язаних з умовами, що
,вали
на дату балансу, вимагiulи б коригування вiдповiдних активiв i зобов'язань, а також
уточнення
iя

ки вiдповiдних статей.

про KopoHaBipyc.

Спалах гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19 спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2 (далi
COVID-19) у сiчнi 2020 рокУ та його подаJlьше глобальне поширення серед багатьох краТн cBiTy
укали Всесвiтню органiзацiю охорони здоров'я оголосити початок cBiToBoT пандемiТ.
49

п
З метою запобiгання поширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби COVID-I9,
урядом УкраТни продовжено дiю карантину до 30 червня 2021 р., а також з 08 сiчня 2021 року по 24
сiчня 2021 року було введено жорстку форrу карантину.
Враховуючи потенцiйний вплив вищез€вначених обставин на фiнансову iнформацiю станом на
31 грулня 2020 року, керiвництвом Товариства проведено оцiнку можливих наслiдкiв, грунтуючись на
iнформацiТ, що була доступна на сьогоднiшнiй день. Так, було вирiшено, що пандемiя не мас сутт€вого
впливу на операцiйну дiяльнiсть Товариства та немае необхiдностi проводити будь-якi коригування у
фiнансовiй звiтностi.
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