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пPиMIтки дo ФIHAHсoBot зBIтHoстI
зA PIк' ЯKуlv| зAкIHчилBся з1 гPУАHя 2o2o

У тиcячax гp','Beнь
3AгAлЬнA lнФoPМAцlя

тoBаpИстBo кTpoпiк> (нaдалi - (тoваpИстBo>) с тoвapиствoм з o6мeжeнoю вiдпoвiдалЬнiстю, ствopeниМ в Укpaiнi
3 вepeсня 1996 poкy.

Йoгo кiнцевимИ кoHтpoЛЮючИми стopoнaми е фiзиvнi oсo6и Bлaсoв Baдим oлексaндpoвИч тa лapiH Cepгiй Бopисoвиv
3apeeстpoвaний oфiсToвapиства зHaхoдитЬся зa aдpeсoю: вyл. Hoвa,20a, с. Mалexiв, Львiвська o6лaсть,80383, УкрaIна'
Юpилиvнa aдpесa Toвapиства: вул. Пекapськa,6уд5, кв.4, м' Льв)в,79oo8,УкpaTнa
ToвapИствo нe мaе дoнipнiх пiдпpиемств, зape€стpoвaних

в УкpaТнi тa зa кopдoнorvl

oснoвнa 71iяльнiсть Тoвapиствa пoв'язaнa iз oптoвoю тopгiвлeю фpyктaми тa oвoчамИ в
Дeсяти peгiorlальних стpуктypних
rliдpoздiлax в oблaсних мiстaх }кpaiни Львiв, Piвне, Tepнoпiль, Хмельницький, Ilиiв, Biнниця, Хapкiв,
ltнiпpo, oдeсэ,
MикoлaТв

ф
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or'!ЕPAЦlЙнЕ сЕгrEдoBищЕ
Ilо'iинакlчи з 2016 poку, yкpaТнська eкoнoмiка дeмoнстpувалa oзнaки ста6irriзацiТ пiсля potliв гtoлiти,rнoi тэ eкoнoм!чнoT

HanpУrИ.У2020poцiyкpaТнськaeкoнoмiкaпoкaзалaзнaчнeпaдiння

peаЛЬнoгoBBl1нa4%пpoти2019рoкУтa

мaлаpiвeнь

iнфляцii у poзмipi 5o/' (2o19:4,J_%) Bнyтpiшнi тa зoвнiшнi фaктopи, BпЛив яких нa eкoнoмiкy УкpaiнИ poзпotlався y
дpyгoмy
Гliвpiнvi 2019 poкy тa знaчнo пoсилИBcя y 2020 poцi пpИзBеЛи
дo девaлЬвaцiТ гpивнi. Cтaнoм rla 31 гpyдня 2020 poкy
oбмiнrlиii l<ypс гривнi дo дoлapa CI1JA стattoвив 28,27 гpивнi зa дoлap пopiвняннi з23,69 зa
у
дoЛap СIllA стaнoм нa 3].
tpудня 2019 рoку.

Укpaiна гlp(;,цoBxiу€

oбмeжyвaти свo[ пoлiтичнiтa eкoнoмiчнiзв'я3ки iз Poсiсю, бepуни дo yBaгИ aHeксiю Кpимy, aвтoнoмнo'i

v скllaдi УкpaTни, a тaкo}к з6poЙний кoнфлiкт iз сeпapaтистaми y дeяких paйoнаx ЛyгaнськoТ тa
floнeцькoТ
oблaстeй. У pезyльтar'i цьoгсl yкpaittсьria eкoнoмiкa пpoдoв)кyс пеpeopiентoвyвaтисЬ нa pинoк lврoneЙськoгo Coюзу
pet:пуб.nittи

(кСGil), peaлiзyюни весь пoтeнцiaл Пoглиблeнoi тa всeoсяжнoТ зoни вiльHoТ тopгiвлi iз
€С.
.Д,ля

лoдальLuoro спpияння npoваджeHHю гoспoдapсЬкoТ дiяльнoстi в УкpaTнi t'|aцioнaльний 6aнк Укpa.iни (кHБУ>),
з 20 нepвня 2019 poкy, лiквiдyвав вимoгy щoдo o6oв'язк080гo пpoдaх(У нaдхoд}кeнь в iнoзeмнiй вaлютi,

пoЧИнaюЧи
вiд1iviitlив yсi
эa ос

га tl tti

лiruri'r'и нa peпaтpiar1iю дивiдeндiв iз липня 2019 poкy, a такoЯ{ пoстyпoвo знизив свoю oблiкoвy стаBкy
вnepшe
/ltза рoliИ, iз I8,О% y квiтrri 20L9 poкy дo L1',0% y сiн нi 2020 poку i дo 6% в rpуднi 2020 poку. Пpoтe y квiтri 2О21'

pol{y стaвку пiднятo дo /,5%

щr

Piвеtlt' iиаr<poeконoмtчttoi HeBИз[laченoсri в УкрaТнi y 2020
рoцi пpoдoв)l{yBaв зaлИuJaтися висoкиrЙ y силy iсн1,g3цчя знaчнoТ
сумl'l деp)кal]lloгo 6opгу, пoгaшенHя якoТ тpивae у 2o2o-2О21' poкaх,
щo вИмaгa€ мoбiлiзaцiT сyтт€Boгo внyтpiшньoгo тa
зoвt'liшньогo фiнaнсyвaння B yмcBах, кoли Ha pинкaХ кpаIн, якi poзBИвaютЬся
lBиl1Инaе всe 6iльщe пpoбЛем iзджeрелами
фiнarrсувaння. Bоднoнaс, Укpа.iнa yспiшнo пpoйшлa нepeз пepioд пpезидeнтсЬкИх тa пaрлaмeнтсЬкИх вибopiв. Усi
нoвобpaнi oргaнИ вЛади пpoJ{eмoнстpyBали свoT намipи y питaннях 3aпpoвaдн{eння peфopм
для стИмyЛяцiТ екoнoмiчнoгo
зpoсТaHtiя iз oднoнасним зeбeзпeчeнням мaкpсlфiнансoвoi стa6iльi-loстi тa лi6epалiзaцiсto екoнoмiчнoгo
сepе/.1oвищa.

ПoдaльLtlе еконсlмiчне зросТaнНя 3aлежИтЬ, BeлиКoю мipoю; вiд yспiхy
укpaTнсЬкoгo ypядy в pеa.лiзацiT зaпЛal{oвaниХ
та ефeктивtioгo спiврo6iтr.rицтвa з MiжнapoдHиM Bа.tiютHИм
фoндoм (кMBФll).

p'_эфt-lp;д

Кpiм t1ьогo, lla noЧaткy 2020 poкy y свiтi стaв швИдкo пoш14pюватися нoвий кopoнaвipyс (соVlD-19),
щo пpизBeЛo дo тoгo,
що Bсeсвiтня opгaнiзaцiя oхopoHи здopoв'я (кBoo3>) у 6epeзнi 2020 ptlкy ofoлoсилa пpo пoчaтoк пaндeмiT. 3aхoди, якi
B}кИ8аtoтЬ бaгaтс' кpai'н ДЛя стpИl'ЛyBaння пoшИpення сovlD-]"9, пpизвoдятЬ
дo значних oпepaцiйних складнoщiв для
6aгатьolz номnанiй i зaвдають iстoтьtoгo BпЛиBу нa свiтoвi
фiнaнсoвi pинки'
У 201.9-2020 pсlкax вtlлив сovlD-19 нa дiяльнiсть тoBapистBa нe вИяBиBся 3начним, a;lе Тoвapиствo ,иo)кe
зiштoвхнутися
з 6iльшиl',t t]l'lлl'lBi)lvl сovlD-19 peзyльтатi и'toгo негaтивнoгo вtlливy нa глoбaльнy eкoнoм!ку тa
oснoвнi фiнaнсoвi pинки.
'7
lстoтнiсть вnлИBv сovlD-19 нa oпepaцiйну дiяльнiсть тoBаpиствa Be./IИкoю мipoю зaлelкить вiд тpивaлoстi
та ltoшиpeння
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пPимIтки дo ФIHAHсoвoi звIтнoстI
зA PIК, яку,Й зAкIHчилвся з1 гPyд!.lя 2o2o
У тиcячax гpнBeнь

BnлИвy вipyсy нa свiтoву та yкpаТнськy eкoнoмiкy.

2.

зAстoсyBAння пPипyщЕння щoдo 3дAтHoстl тoвAPиствA пPoдoв}кyBAти сBo1o дlялЬнlстЬ нA БЕ3пЕPЕPBHlй oснoвl
l-tю фiнaнсoвy звiтнiсть булo пiдгoтoвлeнo Ha oснoвi пpипyщeння щoдo здaтнoстi тoвapИства пpoдoв}кyвaти сBoю
дiяльнiсть нa 6eзпepepвнiй oснoвi, щo пepедбaнaе peaлiзaцiю aктивiв та пoгaшeння зo6oв'язaнь Toвapиствa пiд нaс
звичaйнoТ ГoспoдapсЬкo.iдiяльнoстi. Cтaнoм нa 3L гpyдня 2020 poку кopoткoстpoкoвi зo6oв'язання Тoвapиствa з4o744тИc
гpн Hе пeрeвИщyBaли йoгo oбopoтнi активи з6з 7o7 тИс гpн , aлe кepiвництвo Mа€ peтeлЬFlo oцiнювaти пpипyщeння
щoдo
здaтнoстi Тoвapиствa пpoдoв}кyвaти свoю дiяльнiсть нa бeзnеpeрвнiй oснoвi iз 'гим, щoб забe3пeЧити нaявнiсть y
Тoвapиствa дoстaтнix кoштiв для фiнaнсувaння свoеТ гoспoдapськoI дiяльнoстi.

Ha думцу кepiвництвa, пiдготoвкa фiнaнсoвoТ звiтнoстi нa oснoвi пpипущeнHЯ щoдo здaтHoстi Тtlваpиствa пpoдoвжygaти
свoю дiяльнiсть нa 6Ь'зпeреpвнiй oснoвi r aДeкBaтHOЮ ','l силУ тaкИ>1фактopiв:

o
'
'
'
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У 2О2Ота y 209 poках ToваpИствo oтpИмaлo нистий пpи6у'roк y poзмipi 2З Io4тис гpивeнЬ i 9G O5B тис гpl{ вiдпoвiднo.
Pyх гpotДoBИx кoштiв вiд oпepaцiйнoТдiяльнoстi з6iльшився iз ( 1800) тИс гpивeнЬ пpoтягoм poку,якиЙзaкiнчився 31
гpyдня 2019 poку, дo 3 605 тисяч гpивeнЬ npoтяГoм poкy, який зaкiнчився 3L гpyдня 2020 poку.

3гiднo з 6юджeтoм Toвapиствo пepeдбaнaс гeнepyвaтИ пpибутoк дo oпoдaткyвaння за pill, якиЙ зaкiннyеться 31
гpудня 2o21 poкy, y сyмi нe мeншe пoпepeднЬoгo 2020 звiтнoгo рoкy

Чистий пpи6yтoк за 1-й квapтал , який закiнчився.31 6epeзня 2Q2L poку, сTаl-|oвив 22 82o тrlсянi гpивeнь (нe
пepeвipeнo ayдитoм). У peзyльтaтi Bl1лИBу пандeмiТ CoVlD-]-9 тoBаpистBo нe 3aзнас 3начнoгo 3мeнuJeння дoхoдiв вiд

oптoвoi тopгiвлi , з6iльшeння витpaт, пoв'язaних iз пpид6аннягЙ aнтисeптичHих пpeпарaтiв тa iншиx пpид6aнь,
'пoв'язaних iз CoVlD_19 нe e значним. Тaкoж з6iльшення пpoдaжiв (y'peзyльтaтi po3виткy пан.iчlloi ситyaцiТ) тa
з'Мeншеl]ня opeHднИх витpaт (у сИлy oтpимaHня зни}l{oк в onлaтi -319 тисяч гpивeнь) пiд нaс пepioдy з кiнця бepeзня
6улитими фaктopaми, якi дoзвoляють Тoвapиства нe oviкyвaти бyдь-якoгo iстотнoгo впливy нa
опepaцiйну дiяльнiсть y peзультaтi сovlD_19 y нaйближнoмy мaиi6yтньoмy.

Дo Тpавня 2020 poкy

о

lliсля звiтнoT дaти Toваpиствo пoгaсИла зa гpaфiкoм сyми oснoвнoгo бopгу за свoiми кpe,qитaми yt<pаТнськoгo 6aнкy
y сyмi 64 435 тисяч rpиBeнЬ (2 279 тиcян дoЛаpiв CШA) тa вiдсoткiв y сyмi 396 тИсяч rpиBeнЬ (14 тисяv
дoлapiв CШA).
(Пpимiткa

J.

29).

:

пoдAння ФlнAHсoвoT 3вlтнoсП тA oсHoBl-ll llPlАIlliцlАnИ oБлlкoBoТ пo

лlтl4l1И

Meтa фiнaнсoвoi звiтнoстi i застoсyвання Miжнаpoдних стaндapтiв фiнансoвoТ 3вiтнoстi yпepшe

(я фiнaнсoвa звiтнiсть с фiнaнсoвoю звiтнiстю Тoваpиствa, яка пiдгoтoвлeнa y вiдпoвiднoстi дo-МiжнapoднИх стaндapтiв

фiнaнсoвoi'звiтttoстi (кMCФ3>) та вiдпoвiднo дo 3aкoнy Укpaiни кПpo бyхгaлтepський o6лiк т'а фiнансoвy звiтнiсть

Укpaiнi> щoдo пiдгoтoвки та пoдaнHя фiнaнсoвoТ звiтнoстi пiдnpиrмсTв ян тoгQ вимаГa€

щЧ

в

зaкoнoдавствo;

Toвapиствo пpийнялo дo 3aстoсyвaння MCФ3 як кoнцeптyaлЬнy oснoвy пiдгoтoвки сBorTзвiтнoётi стaнoм йa 1 сiчня 2019
poкy. 3 цiсю мeтoю Тoвapиствo пiдгoтyвaлa свlй пepши й пoвний кoмплeкт
фiнaнсoвoiзвiтностi згiднo з MCФ3 нa 3i гpудня
2o20, який скЛaдaeтЬся зi звiтy пpo фiнансoвий стaн, вiдпoвiдних звiтiв пpo сyкyпiliдoхoди; pyx гpoшoЁих'кoштi6 тa змiни
y власнoмy кaпiталi, a тaкo}к пopiвняльнoi iнфopмaцiT зa пoпepеднiй'pii, тa пoЧaткoвoгo звiтy пpo
фiнaнсoвий стaH нa 1
сiчня 2019 poкy згiднo 3 вИмoгaмИ MсФз 1 (пepeглянyтoio y 2OO8 poцi| <<Пepшe зсiсmoсу'вotlня Miлtнopodнuх сmoнdopmiв
фiнariсoвoi звimнoсmil (кMCФ3 1>). l-]eй стaндapт BИмaгar, щoб фiнансoвa звiтнiсть гoтyвaлaсь y''вiдпoвiднoстi дo
oблiкoвol' пoлiтvlки, якa вiдпoвiдa€ кoжнoмy МCФ3, який набув ниннoстi стaнoм Ha
д\.lry пiдгoтoвки llеptlloгo пoвногo
кoMплeктy фiнaнсoвoТ звiтнoстi згiднo з MCФ3.
oснoва пoдання фiнансовoi звiтнoстi
l_{ю фiнaнсoвy звiтнiсть пiдгoтoвлeнo нa oснoвi пpИпyщeHня
щoдo здaтltoстi Toвapиствa flpoдoв}кyBати свoю дiяльнiсrь нa
6езпepepвнiй oснoвi, i Boнa пpoдoвжyBaтИМe свoю oпepaцiйнy дiяльнiсть y нaйближvoмy мaйбщньoмy.

l_{я фiнar-rссlвa звi'rtзiсты Toвapиства пiдгoтoвленa нa oснoвi пpиHцИi'ly iстopиннoТ вapтoстi. lстopиvнa вapтiсть зазвичaй
визHачarтЬся нa oсtloвi спpaвeдливoi вapтoстi кoмпeнсaцiТ, сплаченoi в oбмiн нa тoBapи тa пoслyги.

Cпpaвeдливa ваpтiсть визнaчaетЬся як цiнa, яка бyлa 6 oтpимaнa y peзyльтaтi пpoда}t(y aкr'ивy a6o спЛaчeHa y Dезyльтатi
пepeдaнi зo6ов'язaння y звинaйнiй oпepaцii мiж унaсникам и pинI<у нa дaтy oцil-lки, нeзaлeн{нo вiд тoгo ни пiдлягас
ця цiнa
бeзпoсepeдньoмy спoстepe}кeHню a6o oцiнцi iз викopистaнням iншoi мeтoдl,tки oцiнки' Пiд нaс oцiнки спpaведливoT
вapтoстi aктиву aбo зo60в'язaння Тoвapиствo 6epe дo увaги'хapaктer'иcтиllИ вiдпoвiднoгo aктивy абo зoбoв'язання так,
нiби yvaсники pИнкy вpахoвyвали цi хаpaктepистики пiд нас вИ3нaчeння цiни активy.абo зo6oв'язaння нa
даry oцiнки:
Спpaвeдливa.вapтicть для l{iлeй oцiнки тa/aбo poзкpИття y цiй фiнaнсoвiй звiiнoстi.визнaЧaстЬся нa тaкiй oснoвi, зa
BИклЮчeHHяM oцiнoк, якi мaють певнy схoжiсть зi спpaвeдливoю ваpтiстю, aлe не G спpaвeдливoю вapтiстю, тaкi як чиста
вapтiсгь рeaлiзaцiT згiднo з MсБo 2 к3aпaсиu a6o вapтiсть пiд нaс викopистаrtня згiднo з MCБo 36 к3мeншeння нсlриснoстi

aкти вiв

>.
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]1PиMIтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI
3A PIк, яKvlЙ 3AкIHчиЛBся з1 гPyдHя 2o2o
У туtcячax rp''Beнь
oкpiм тoгo, для цiлeй фiнaнсoвoТ звiтнoстi oцiнки спpaвeдливoT ваpтoстi poзпoдiляютЬся 3a катeгopiями нa Piвнi 1, 2 а6o 3
пiддaються спoстepeжeнню, i
у зaлeжнoстi вiдтoгo, наскiльки вxiднi дaнi, викopистaнi для oцiнoк спpaвeдливoT вapтoстi,
тaким чинoм:
y
BИклaсти
якi
мoжнa
вapтoстi
спpaвeдливoi
oцiнки
вaжливoстi тaких вхiдних ДaнИх Для
цiлoмy,
вxiднi Дaнi Piвня 1 яBЛяютЬ сoбoю цiни кoтИpyвaння (без кopигyвaння) нa актИвHих pинкaх нa iдeнтиннi aктиви а6o
зo6oв'язaння, дo яких Toвapиствo мoжe мaтИ дoстyп нa дaтy oцiнкtt; вxiднi дaнi Piвня 2 являютЬ сoбoю вхiднi данi (oкpiм
цiн кoтиpyвartня, вiднeсeниx дo Piвня 1-), якi мoжнa спoстepiгаr'и для aктиBy чи зo6oв'язaння, пpямo aбo oпoсepeдкoвaнo;
тa вхiдtli дaнi Piвня З являють сoбoю вхiднi дaнi для активy чи зoбroв'язання, якi нe пiдлягаютЬ спoстepeн{eнню.
3aстoсyвaння нoBих тa пepеглянyтих Miжнapoдниx стaндapтiв фiнaнсoвoТ звiтнoстi
l'loвi MCФЗ тa пoпpaBкИ дo ниХ, якi на6yли чиннoстi стoсoвHo пoтoчHoгo poкy
Ha

Hа

HI з

ли чиннoстi з

].

сiчня 2020

гo

aЛe He Maли

т
,{aтa нaбpaння

oпyблiкoвaнс чиHl]oстi (з/aбo пiсля

Cтaндapт aбo iнтepпpeтацiя

цiеi дaти)

I'

t

BИзHаЧeння

Змiни Кoн

Bизнaчeння 6iзнeсv - змiни MсФз з
MсБo 1тa lVlCБo
Boстl - з
ЬHoI oснoви

Рефopмa 6азoвoT npoцeнтнoT стaBкИ - змiни MCФ3 9, MсБo 39 та MСФ3
з CoVlD--19
oви o
3мiна MCФЗ 16 кПiльгoвi

7

сiчня 2020
1 сiчня 2020
1 сiчня 2020

22 жoвтня 2ОLЕ
31 жoвтня 201Е
29 беpeзня 201Е

1

26 вepeсня 2019

1 сiчня

2020

28 тpaвня 2020

1 сiчня

2020

Змiнa MCФЗ 16 кПiльгoвi yMoBи opеHди y зв'язк1, з СoVlD-19>
(oпyблiкoвaнa 28 тpaвня 2020 poкy i встyпaе Y сИлу Для pivниx пepioддiв, якi пoнинaються з 1 сiчня 2020 pокy aбo пiсля
цiсT

дaти).

:.::

змiЁа,нaдaе oрeHдapям пiльгy y фopмi фaкультатЙвнoгo 3вiЛЬнeння вiд oцiнки тoгo, ЧИ с пiлЬгoва yмoва opенди, пoв'язaнa
з СoУID-19, мoдифiкaцiею opeHдИ. opeндapi мo}кyтЬ ви6paти вapiант o6лiкy пiльгoвoT yмoви oреt]ди тaк, нiби такa
пiлЬгoвa yмoва He 6yла мoдифiкaцiею opeнди. l-|e спpoщeння пpактичHoгo хapактepy зaстoсoвy€тЬся r'iльки дo пiльгoвих
yм6в opенди, якi надaнi У 3в'я3кy з пaндeмieю сovlD -19, i тiльки y paзi викoнaння всix нaстyпнИх yмoB: змiнa opендних
nлaтeжiв пpИзBoдИтЬ Дo пepeглядy вiдшкoдyвання зa opeндУ тaкиМ Чинoм, щo Boнo He пepeвищить сyмy вiдшкoдyвання
зa opеHДY бeзпoсерeдньo дo змiни; 6yдь_якe змeHшeння opeндних плaтeжiв впливa€ лицje нa платeжi дo сnлaти He
пiзнiшe 30 нepвня 2021 poкy; i вiдсyтнiсть сyттсвиХ змiн в iнших yмoBaх oрeHди' Тoвapис:твo застoсoPJyвaлo цe спpoщeHHЯ.

Бyriи oпyблiкoванi oкpeмi нoвi стaндapтlt тa iнтepпpетaцiT, щo, мoжливo, бyдyть oбoв'язкoвими для зaстoсyвaння
'['oвариствсм y piнниx пepioдaх, пoчинaючи з 1 сiчня 2o2I poку та гtiзнiших пepioдaх.
ТoBapИствo нe зaстoсoByвaлo цi стaндapти тa iнтepпpeтaцii дo'пoчaткy li o6oв'язкoвoгo зaстoсyвaнHя.

"щЦ

Стaндapт абo iнтepпpeтацiя

oпy6лiкoвaнo

3мiни дo MсБo 16 - Haдхoджeння вiд пpoдaжy, oтpиманi дo
я eкс
B сTa
ии
oб'
a ктИ
Змit-tи
MсБo з7 - oбтяжливi

L4тpaвня 2o2o
74 тpaвня 2О2o
].4

MсФз 9

ви3HaHl]я

-

тpавня 2020

14 тpaвня 2020

iнансoвих зoбoв'язaнь

flaтa нa6paння

чиннoстi (з/aбo
пiсля цiеТ дати)
1 сiчня 2022
L ciчня 2o22
'J.

сiчня 2О22

I ciчня 2o22
дaти, якa 6yдb
встaHoBЛeна

з

Пpoдaж ЧИ BHeсoк aктивiв в aсoцiйoвaну кoмпaнiю абo спiльнe
- змiни МсФз 10 тa MCБo 28
и€мствo lнвeстo
п
Клaсфiкaцii зoбoв'язaнь y кopoткoстpoкoвi aбo дoвгoстpoкoвi -

змiни MCБo

].

Класифiкaцiя зoбoв'яза'нь y кopoткoстpoкoвi a6o дoвroстpQкoвi

змiниMСБo1-пe

нHя

HA

вepeсня 2014

ЧИHHoстI

PMсБo

23 сiчня 2020

1сiчня

15 лиnня 2o2o

.Ццtil з9Д

-

Пoсилaння нa КoнцeптyалЬнy oсHoву - змiни oбмeжeнoi сфepи
за
aHня
MсБo 16
Гloсилaння нa КoнцeптуaЛЬнy oснoвy - змiни MсБo 37 (poз'яснюr
знаЧeHHя (Bитрaти на BикoнaHHя дoгoвopy>)

2З

].].

1-4

тpавня 2020

14 тpaвня 2020

7.О22

'I сiчня 2022
1'

ciчня 2022

тoB

<<тPoпIк>>

п Pи ]YtIтки дo ФIHAHсOвоI ЗвIтнoстI
зA PIк, Як|tlЙ 3AкIHчилBся зL ГPУдHя 2o2o

У тиcячax

Пoсилання нa КoнцeптyaлЬнy oсHoвy - змiни MсФз 3 (дoзвoляe
Bизнaчи1'И| щo явЛяс сo6oю актив а6o зo6oв,язання пpи oб'еднaннi

бiз

Peфopмa базoвoТ прoцeнтнoТ стaвки

MсФз 7, MсФз 4 тa MCФЗ 16 - Етan

(

)-

].4

тpaвня 2020

I сiчня 2022

2.7

cepnня 2О2o

7 ciчня 2o2L

змiни MсФз 9, MсБo 39,

2

При пiдготoвцi цiei фiнaнсoвoТ звiтнoстi Toваpиствo застoсyвeлo настyпнi o6oB'язкoвi

зaстoсyванl-tя

MCФ3:

l

B|4нятt<и

3 пoвHoгo peтpoспeктивнoго

Облiкoвi oцiнкu. oблiкoвi oцiнки за MCФ3 станoм нa 1 сiчня 20L9 poкy i 3t гpyдня 2019 poкy, iзi7_1пoвiдають oцiliкaм, зpoблeним
нa тi ж сaмi дaти вiдпoвiднo дo Haцioнaльних Пoлoжeнь (Cтaндаpтiв) Бyхгaлтepськoгo 06лiкy (кHП(C)Бo>), кpiм випадкiв, кoли
iснyе o6'ективнe'свiдveння тo16, щo тaкi oцiнки бyли пoмилкoвими.
Пpuпuнення вuзнiан"я фiнoнсoвuх oкmuвiв i зoб'oв'язoнь. Фiнaнсoвi aктивИ та зoбoв'язaння, визнaHня якихбулo пpипиHeнo
дo
дaтИ пеpeХoдyтoBapистBa на MCФ3. He визнaютЬся пoвтopнo 3а MCФ3l Кеpiвництвo виpiшилo нe зaстoсyвaти з бiлЬш paнньoТ
дати кpитepiТ пpИпИненtlя визнаHня зa MCФ3 9.

.l

ffiЬ

КлoсuфiкoQiя mа oцiнtкo фiнoнсoвuх iнсmpумeнrniв. Тoвapиствo oцiHИлo свoi
фlнaнсoвi aктивИ на l]peдмeт тoгo ,{И пoвиннi вoни
oблiкoвуватисЬ зa амopтизoвaнoю вapтiстю aбo спpaвeдливoю вapтiстю, змiни якoi вiдoбpaжаютЬся y склaдi iншoгo сyкyпнoгo

дoхoдy, нa oснoвi фaктiв тa oбстaвИн, щo iснyвали нa дaтy пepeхoдy нa MCФ3. Якщo peтpoспeктиBнe 3aстoсyвaHня мeтoду
eфективнoi пpot1eнтнoi стaвки булo нeМoжлИBИм для Tcвapиствa, спpaBeдливa вapтiсть
фiнaнсoвoгo aктиву тa / 36o
фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння нa дaту nеpeХoдy нa MCФ3 BизHa€тЬся нoвoю 6алaнсoвoю ваpтiстю такoгo aктивy a6o нoвoю
аМoртИ308aнoю вapтiстю тaкoгo фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння.

Знецiнeння фiнoнсoвuх aкmuвiв. Bимoги дo знецiнeння MCФ3 9 зaстoсoвyютЬся peтpoспeктиBнo.
t випадкaх, кoли pJlя
BИзHaчeHня тoгo, чИ 6iдбyлoся зHаЧHe пiдвЙщeння кpедИТнoгo pиlИKу пiсля пеpвiснoгo'dи3нання, пoтpiбнi нeo6r'pyнтoвaнi
BИтpaтИ тa зусилhя, кepiвництвo виpiшилo визнаBатИ peзepв oviкyвaних кpeди'гних з6иткiв нa вeсЬ стpoк
дiT фiнaнсoвoгo
iнbтpyмeнтy нa кoжrly дaтy дo мoмeнтy пpипинeння визHaння фiнaнсoвoгo iнстpyмснтy ,(кpiм
фiнансoвих iнстpyмeнтiв,
кpeдитнllй pизИк зa якими нa звiтнy датy нeзнанний).
lttшli

oбoв'язкoвi винятки He зaстoсoвyЮтЬся дo Тoваpиствa. Тoвapиствo He зaстoсoвyвaлa дo6poвiльнi звiльнeння.
".;..,

HИ}кчe Hа€рдeнo

iнфopщацir(J пpo гlpиBeдeння y вiдпoвiднiсть дaниx i кiлькiснa oцiнкa впливy пeрexoдy J paнiLue зaстoсoвaнИх
]- сiчня 2019 poкy:

Hп(с)Бo нd,lvlCФ3 нa 31 гpyдня 2019 poкy тa на
t-

Узгoджeння статeй'власнoгo кaпiтaлy станo'vl нa 1 сiчня 2019 poкy (даry пepeхoдyдo.MCФ3) та 31 гpyдня 2019 poкy:
У muсячoх укpoiнськuх zpuвень

Bnлuв.'змiн в oблiкoвiЙ tloлimuцi

Bплив вiд peзepвy Ha пoкрt4ттЯ oviкyваtlих кpeдитHих збиткiв
сп

вiд

вiдo6paжeння I{аДaнoгo гapaнтoванoгo пЛaтeх(y

paвeдли Boю вapiiстю тa aмoртl,iзaцiя дr.tскoнту

[}tl.nив

зa

наpaxувaння вiДсoткiв пo дискoнтoванoмy гapaнтiйнoмy платеrкy

13плив вiд

дoнаpaХyвaHня aмopтизaцii пo oснoвнИx засoбaх, щoдo яких ii
HapaхУвaHня булo зyпинeнo
Bплив вiд кopигyвaHЬ 3а opeндoю згiднo з MсФз L5 ,'opeндa',-

aмopтизaцiя оpeндИ
Bплив вiд кopигyвaнЬ зa opендoЮ згiдьto з MсФ3 16 ,,opeндa,,_ фiнa'нсoвi
витpaти нa

2079p

2079p

_4

Bп.лив вiдстpoнених. пoдаткiв

'

1 сiчня

:

Btlлив змirt нэ 01.01,20i-9-poку

Bплив

31 гpyдня

Yo

Bttлив вiд 3нeцiнeння вapтoстi тoваpiв (зa паpтiями нa oст. звiтнyдaтy)

lншe

58з
0

0

2626

"2677

1062

-1,512

205

250

-з86

-100

5157

7098

-7з7з
-2.8з7

-з

24

-9849

0

тoB
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пPимIтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI

3A PIк, якиЙ зAкIHчилвся з1 гPyдHя 2o2o
У тиcячax гpИBeнь
Paзoм вплив змiн в oблiкoвiй пoлiтицi
B

nл

u

в вu п po вл

е н н

я

пo lvlllлotl

tз2

-6790

-1183

-6

:

Biдстpoненi пoдaткИ
Pазoм вплив BипpaBлeHня пoмИЛoк

_1 18з

2206
2206

кAпlTAЛ 3A MсФз

47 9r8

-4L 5з7

чИсTl AктИвИ. якl tlAлЕ)l{AтЬ УчAсHИкAM. зA MсФз

47 918

-4I 5з]

Кopигyвaння,в т.н. нaведeнi вищe, пoв'язaнi з piзницями мiж 6yхгалтepським o6лiкoм зa Hп(C)БC тa зa MCФ3,
тaкoж iз виnpaвЛeHHям пoмилoк, i стoсyються нaстyпHих стa'гeй:

a

I'
Buзнання oKmuву у фopмi пpoва Kopuсmувoння вidпoвidнo do МСФЗ 16: вiдпoвiднo дo MСФ3 16 Тoваpиствo визнaлo
пpaBo вИкopистaння aктивy для кo)кнoгo дoгoвopу oрeндИ y pозмipi пepвiснoТ oцiнки зoбoв'язaнь з opeнди, бyдь-яких
opeHДL]ИХ платeжiв, здiйснeних l{a Чи дo дaтИ пoчaткy opeн4И, зa BиpaХyBaHHям бyдь-яких пiльг за oрeндoю тa бyдь_якиx
вiднoвлювaльних i пoчaткoвих пpямих витpат.

*s

2'
Buзнаilня зo6oв'язань з oрieнdu вidпoвidнo ёo МCФЗ.16; Toвapиствo визнaлo ioбoв'язaння пo кЬжнoмy дoгoвopy
opeHдИ y poзмipi нистoT пpивeдeнoT вapтoстi rulaй6yтнiх opeндниx плaтeжiв, дискoнтoваl-|их iз викoристaнням пpoцeнтнoТ
стaвки вiдпoвiдHo дo вимoг MCФ3 16
з.

Buзнoння doвzoсmpoкoвoi' deбimopськoi зoбopеoвoнoсmi з еаpoнmiйнoеo

плomФку

3а дИскoнтoBaнoю ваpтiстю

peтpoспeктиBHo зa вИMoгaМИ MCФ3. 3a ПCБo зaбopгoвaнiсть визнaвaлaсЬ 3a дискoHтoBaнoю вapтiстю з 31.12.2019 poкy

4.

Eфeкm вid вpахувoння кoмepцiйнuх вumpаm як сmopнo-do*odу eiО oпmoвoi mopеiвili oeoчoмu i фpукmамu - нa сyми
oтpИMaниХ пoслyг пoкyпцiв_ тopгoвих мepe}к зa зyстpivними дoгoBopами l'loстaвки пoслyг мapКeтингoвих, лoгiстинних,
тpaHспоpтHИх, пepeдпрoдaжнoT пiдгoтoвки тoвapiв- пoв'язaнo iз визltaнням tJиpyЧки 3a зaстoсyвaHням MCФ3 15

5.

Зeopmoння сoльdo взo€lvlнuх зoбopеoванoсmей кoнmpoеeнmiв -пoкyп'цiв зo дo[oвopaми пoстaвки тoваpiв тa
зyстрiнними дoгosopaмИ пoстaBки пoслyг мapкeтинro1их' лoгiстинних, тpaHсnopтниХ, пеpeдпpoдажнoi пiдгoтoвки тoваpiв
6.
I]плuв вid doнаpoхувoння o^лopmuЗацii' пo oснoвнuх зoсo6аx- щoдo'якИх ii чapaxyвaння бyлo зyпинeнo. 3a вимoгами

MсФj.'

.

''.il.:

7. 'i.,9езеpв лid oнiкуванi кpedumнi з6umкu вid de5imopськoi'зoбopaсlвoнoсmi: MСФ3 виMaгaе, щb6.кoмпaнiТ BИ3навaЛи
oнiкуваfii кpедитнi з6иткинa nepioд нe мeHшe 12 мiсяцiв oдpaзУ пpи пepвiснoмy визнaннi фiнaнсoвиx aктивiв i пеpeглядaли
ствopёнllй pезеr)в пiд з6итки ia peгуляpнiй oснoвi. ,{oнapaховaнo pезepв зa Мeтoдoм pqзpaхyнкy мaтpиl.4i oнiкyвaних
кpедитцих з6иткiв.

B.

Bpахування сoльdo poзpoхункiв

зo

неЗoвepшeнuмu капimoльнul|лu iнвecmuцiямu mo oaансolvllJ, cпltoчeнu^/lu

пidpяdttuкам в 6oлаtl'сoвiй вopmocmi oснoвнuх засoбiв

9.

*Еh

Гlpuгtuнеtlня вuЗнoHн'l мoлoцittнuх неoбopomнuх маmepiальнuх oкmuвiв в oKmuвoх як oсl1oвl1uх зoсoбiв - 3гopтaння
сaлЬдo пo пeрвiсrriй вaртoстi тa нapaхoвaнoгo знoсy зa тaкими oб'сктaми oблiкy
10. .Buзнtlнtп знеtiiнення moвopiв mo o6!1iK запoсiв зo мeншoю.3 вeлuчuн - бoлoнсoвoю ваpmiсmю oбo чucmoю вopmiсmю
peoлiзоцii' _ за llaртiями , щo oблiкoвyваЛисЬ нa 'кiнець звiтнoгo пepioдy тa пpoдaнi'дo мoмeHтy випyскy фiнaнсoвoТ звiтнoсr'i
за lцittarvtи рeалiзaцii нижче балattсoвoТ вapтoстi

1I' Bidсmpouенi пodlmкu: вИпpaвлeння пo,цИЛкИ- вiдo6paжаr вiдстpoнeний пoдaтoк lla npибyтoк, pсlзpаxoваниЙ зa
Meтoдcм бaлaнсoвих зoбов'язaнь щoдo тимЧaсoвих piзниць зa фiнaнсoвoю звiтнiстю, склaдeнoю вiдпoвiднo дo HП(C)Бo, якe
нe бyлo нaрaхoBаl]o y звiтнoс'гi за 2018 та 2019 poки.

4.

oснoBHl пPиHципи oБЛlкoвoТ пoлlтики

3aявa прo вiдпoвiднiсть
|.]ю фiнaнсoвy звiтнiсть 6yлo пiдгoтoвлeнo згiднo з виМoгами

пoдaнн

Miжнapoдних стандаpтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi ((МсФз))).

Фyнкцioнальна вaлютa-тa Baлютa
oскiльки Тoвaриствo poзтaш]oвaне в УкpaTнi, йoгo функцioнaлЬнoю Baлютoю с укpaTнськa гpl4вHЯ, звiтнiсть лoдaнa в

.

'l'ИсяЧaх

..

]

|pиBeнЬ

Bзаеrиний.аалiк

'

Фiнaнсoвi актИвИ'га фiнaнсoвi зoбoв'язaHHя в3aeмHo зapaхoBvютЬся, a сyми нeттo вiдo6pa}(aютЬся B звiтi пpo фiнaнсoвий
стaн ЛИше т9дi, кoли iснyе юpидиннo закpinлeнe пpaвo на в3arMнe зapaхУваHня ви3наниx сytvl тa iснyr нaм.ip пoгaсити TХ
Ha'Heпo_ oснosi, aбo oднovаснo peaлiзyвaти актив тa пoгaсити 3oбoB'язання. Дoxoди i витpaти нe niдлягaють взa€Мoзaлiкy
в звi1i п-po пpибyтки aбo з6итки та iншi сyкvпнi дoхoди, зa викЛючeHHям випaдкiв кoли цe вимaгarтЬся aбo дoзвoляеться
бyдь-яким стaHдapтoм 6yxгалтepськoгo oблiкy aбo тлyмaчeнням, пpичoму такi 8ипaдки oкpeмo poзкpиваютЬся в
oблiкoвiй пoлiтицi Toваpис:твa.
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пPиtttIтки дo ФIHAHсoBoт звIтHOстI
3A PIк, яl<уlЙ зAкIHчилBся Зl гPyдня 2o2o
У тиcячax rpнBeнь
oснoвнi пpИнципи oблiкoвoT пoлiтики виклaдeнo дaлi.
Bизнaння дoхoдiв

,Г]oхoди вiд peaлiзaцii oцiнюються зa спpaвeдЛивoю вapтiстю кoмпeнсaцiT oтpимaнoТ a6o дo oтpимaння. Cyма дoхoдiв
3МeншyетЬся Ha сyмy oviкyвaних пoBepнeHЬ тoвapiв пoкyпцяMи, тopгoBиХ зни)l{oк, дискoнтiв тa ПflB.

Дoхoди вiд тoproвoТ дiяльнoстi
/]oxоди вiд onтoвoТтopгiвлi визнaються y мiсцi пpoда}кy, кoли вiд6yваетЬся пepeдaча кoнтpoлю нaдтoваpaми. Poзpaхyнки
зa oпepaцiяп'tи пpoдa)ку, щo пpoBoд.яться iз oплaтoю aбo гoтiвкoю, а6o кpедитнoю кapткoю Heгaйнo y МoМeнт пpидбaння
тoвapiв пoкyпцеlvl.

ТoвapИстBo oтpИMy€ piзнoманiтнi види пoслyг вiд пoкyпцiв/тopгoвИх мepe}ка у виглядi внeскiв дЛя пpoвeдеHня
спeцiaльниx MapкeтиHгoBИХ пpoгpaм, зaхoдiв iз пpoсyвaння тoвapiв, нa кoмпeнсацiю лoгiстичниХ, тpaнспopтнИх пoсЛyг,
пepeдпpoдaжнy пiдгoтoвкy тoваpiв тa iншi кoмiсii.

цi сyМЙ, щo пiдлягaютЬ нaдaнHю пoкynцям-тopгoвим мepе}кaм y зв'язкy 3 пpoдa}кeм тoвapiв, зaзвичaй нaзиваютЬся
кoмеpl-1iЙними BИтpaтaMи

A

ffitu

Кoмepцiйнi BИтpaти BИзнaютЬся тoдi, кoли пoнeсeнi Toвapиствoм, i мoжyть 6yти дoстoвipнo oцiнeнi niдстaвi yмoв

lloгoBopy'

Taкi витpати yфiнансoвiйзвiтнoстi вiдo6paжaетьсяякзMеншeHняo6сягiвoтpИмaнихдoхoдiввiдoптoвoiтopгiвлi

oвoЧaми

тa фpуктaми та oблiкoвyютЬся Meтoдoм стopHo, якщo тiльки стoсoвнo нИх He yкЛaдeнo oкpeмих дoгoвopiв, щo
пеpeд6aнaють спeцiaльнi, дoдaткoвi тa iдeнтифiкoвaнi витpати

Opeндa (визнaння тa oцiнкa)

Ioвapиствo зaстoсoBy€ MсФз 16 ((opeнда)) дo pivних звiтiв, щo пoЧИнаютЬся з 1 сiчня 2019 poкy.
Toвapиствo застoсoвy€ MсФз 16 вiдпoвiднo дo паpaгpaфа 856) тa нe пepepaхoвус пopiвняльнy iнфopмaцiю' Hатoмiсть
вИзHar куMyЛятивний нaслiдсlк пepшoгo зaстoсyBaнHя цЬoгo стaндаpтy Як кopигувeння 3aЛишjкy нepoзпoдiлeнoгo
пpи6утку Ha пoЧaтoк Пepioдy нa дaтy пepшoгo зaстoсyваHHя
Td.9аpиствo зaстoсoвy€ цeй стaндapт дo всiх видiв opeнди нeo6opoтних активiв, включаюЧи opeндy aктиBiB з пpaвa
кoфйётувaння в сy6opендy. тoвapИстBo He зaстoсoвyr BиMIгLA пapaгpaфiв 22-49 MсФ3 ].6 дo кopoiкoстpoкoвoT opeнди тa
op,qрди, зa якoю 6aзoвий aктиB € мaлoцiнним ( як oписaнo в пapaгpaфaх Б3_Б-s) та визна€ opeнднi платeжi, пoв'язанi з
тa*oio opeндoю, як витpатИ на пpямoлiнiйнiй oснbвi пpoтягoм стpoкy opeнди.

lнфЬpмaцiя щoдo пеpехoдy тa BплИвy вiд пepшoгo зaстoсyBaHHя MсФ3 16 <opенда> пoдarтbсЯ у Примiтцi 28 y poздiлi
щoдсl пpийняття дo зас'roсyBaHHя HoвИХ тa пepeгЛяHyтих Miжнapoдних стaндapтiв фiнaнсoвoТ звiтнoстi.

фD

Bизнaнi ДoгoBopи opeHдИ, у яких ToвapистBo Bистyпa€ як opeндap, стoсyються гoлoBHим нинoм пpимiщeнЬ, яких
у
poзтaшoвaнi йoгo peгioнaльнi стpyктypнi пiдpoздiли. floгoвopи opeнди зaзвичaй
уклaдaютЬся нa фiксoвaний пepioд вiд 1
дo 5 рoкiв, aлe Mo}кyтЬ'l'aкoн< мати oпцiю noдoвжeння. Тoваpиствo, як пpавиЛo, мaе пpiopитeт Hа пoдoвжeHня дoгoвopiв
opeHдИ. B дoгoвopах тoвapИствa пepeдбaнаеться пpaвo Ha дoстpoкoвe poзтopгнeHня дoгoвopiв opeндИ aктивiв y
фopмi
llpаBa кopистyBaHня , як пpавилo, в 3 писЬMoвl4м пoпepeдх<eнняrvl 3a мiсяць_ тpи дo дaти poзтopгнeHня
Ha дaтy i]oчаткy кo}кl_loгo дoгoвopy Toвapиствo здiйснюе oцiнкy тoгo, нtt с дoгoвip opeндoю aбo чи мiститЬ вiн yMoBИ
ореtlди. Тoвaриствo визнaе зoбoв'язaння стoсoBнo тeпeрiшньoi вapтoстi opендних Bиплa]'та активи iз пpaBа викopистaHHя
вiдlпoвiд1llих aктиtвiв пpo'гягoМ стpoкy дi[ opeндИ. Aктиви iз пpaвa викopистaHHя oцiнюються зa пepвiснoю вapтiстю бeз
ypaХУBаllня пoliaткy Ha дoданy вapтiсть( l{PMФo 2]. <oбoв'язкoвi пЛaтeх(i)), лист HБУ вiд 07.O3.2019 p Ns60-0007/13263)
(дo якoТ BХoдятЬ пoнесeнi rtepвiснi пpямi витpaти, бyдь-якi opeнднi плaтежi, зpo6лeнi
дo a6o на мoр1eнт yклaдeHня
дoгoBopy opeHди, 3a'BИpaхyBaHням oтpИмaHИХ 3aoХoчеHЬ), зa виpaхyвaнням нaкoпиченoТ aпtopтизaцiT тa збиткiв вiд
змeншeнHя кopиснoстi, i кopигуються нa пpeдмeт бyдь-якoT пepeoцiнки opeндHиХ зoбoв'язань Пpaвa викopистaння
амopтИзУютЬся нa npямoлiнiйнiй oснoвi пpoтягoМ стpoкy дii вiдпoвiднoТ opeнди.

Пpaва викopистaння активiв пoдaютЬся у стaттi aктивiв iз пpaвa вИкopистaннЯ звiту'пpo фiнaнсoвий стaн.
Тeпepitшня вapтiсть opенднИХ зo6oв'язaнь BИзHaчa€тЬся iз викopистaнням вiдсoткoвoТ стaвки, зa звiтний мiсяць,
щo
пеpeдye мiсяцю Дaти yкЛaдання opeHднoгo дoгoвopy зa пoзицiсю (щoмiсячнi,дaнi статистики
фiнaнсoвих pиHкiв нБУ
3aкЛaДкa к4-]..1.3' Пpoцeнтнi ставкИ 3a нoвИмИ кpeдИтaмИ нeфiнaнсoвим кopпopацiям 1 y poзpiзi видiв вaлют i стpoкiв
пOгa tl]eння

,{o opеtrдниx BИnлaтI якi включaються дo зoбoв'язaHЬ, нaлeжaтЬ:

фiксoвaнi
oтpИМaнHя

(вк;lюннo з фiксoвaнимИ вИплaтalАи зa сyттю), 3a виpаХyвaHняМ будЬ- якИХ зaoxoчeнЬ
щoдo сyм дo
дoгoвopaмИ opeнДи;

Bv1nлaтИ
:<a

змiннi opeнднi Bиnлaти, якi зaлeжaть вiд iндeксy aбo стaвки;
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пPиl'1Iтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI
зA PIк, якиЙ зAкIHчилвся з1 гPУАHя2o2o
У тиcячaх гp'/'Beнb
B

iншoмy випaдкУ, змiннi opeнднi виплa'rи' якi не зaлeжать вiд iндeксy а6o стaвки, вiдoбpaжaються як oпepацiйнi витpaти.

Умoвнi opeнднi Bиnлaти' звичaйнi тa iншi витpaти, якi стoсyютЬся cpeнди, He стaнoBлятЬ Чaстинy визнaЧeння opeнднoгo
зo6oв'язaння i aктивy з пpавa викopистaйня i, oтжe, вИкopистoвyються аналoгiчнi кpитepii o6лiку, як i згiднo з вимoгaми
MсБo ].6 кopeндa>. Фiксoвaнi opенднi BиплaтИ зaмiнюються aмopтизaцiею aктивy iз пpaвa викopИстaння тa Bитpaтaми 3
вiдсoткiв, BИзHaHих стoсoBнo opeнднoгo зoбoв'язaння.

opeнднi зo6oв'язанrtя пoдaютЬся y двoХ oкpеlЙИх pядкax звiтy пpo фiнaнсoвий стан, ,{oвгсrстpoкoвi opенднi зoбoв'язання
i Кopoткoстpoкoвi opeнднi 3oбoв'язaння для
зoбoв'язatlь дo пoгaшeHня пpoтягoм нaстyпнИХ 12 мiсяцiв.
t

для зo6oв'язaнЬ дo пoгaшeннЯ пpoтягoм пepioдy пoнaд 12 мiсяцiв

Пiсля пoЧaТкУ opeндИ opeнднi зoбoв'язання oцiнюються 3a paxyнoк пiдвищeння бaлансoвoТ вapтoстi для вiдoбpажeння
вiдсoткiв за opeHдHИм зoбoв'язaнням тa зМeHшeння 6artансoвoТ ваpтoстi для вiдo6paжeння здiйснeних opeндних виплaт.
Тoвapиствo пepeoцiнюe opeнднi зo6oв'язaння (i poбить вiдпoвiднi кopигyBaння aктивy iз пpaBa Bикopистання), кoли:
вiд6yваеться змiна y стpoкax дiT opенди aбo iстoтнa змiна y фактaх тa o6стaвинaх, якi пpизвoдять дo змiни в oцiнцi щoдo
peaлiзaцii oпцioну нa пpидбaння. У тaкoмy Bипaдкy opeндHe зoбoв'язaння oцiнюеться 3a paxyHoк дискoHryBaнHя
пepeглянУтИХ BипЛaт зa пeрeглянyтoю стaвкoю дискoнтуBaHня;

ф

змiна майбутнiх opeндних BипЛaт BинИкa€ y peзyлЬтaтi змiни iндeксy a6o змiни oнiкyвaних вlАnлaт' якi стoсyються гapантi[
зaлишкoвoТ ваpтoстi. У такoму BИпaдкy opендне зoбoв'язання oцiнюсться зa paхyнot( дискoнryвaння змiнeних випЛат за
стaвкoю дискoнтyвaння дo змiни;.

змiни, i тaка змiнa нe oблiкoвyетЬся як oкpeмий дoгoвip opенди, У тaкoмy вИпaдкy opeнднe
зoбoв'язaння nepеoцiнюсться 3a pахyнoк дискoнryвaння пepeглянyтих opeндниx в'ипЛaт зa пepeгляHyтoю стaвкoю
y дoгoвiр оpеHди BнoсятЬся

дИскoHтyBання.

Toвapиствo зaстoсoвуe MсБo з6 к3мeншeння кopИсHoстi активiв> длЯ BИ3нaчeння, чи зaзнaв з^4eншeння кopttснoстi aктив
iз пpавa BИкopистання' Зoкpeмa, aктивoм iз пpaвa викopИстaння зa дoгoвopoм opeнди ввa}ка€тЬся aктив oдиницi, якa
гellеpyс гpouloвl кoштИ, з якolо вiн пoв'язaний, а вiдпoвiдним opeндHим зo6oв'язaнням ввa}кастЬся актив oдиницi, якa
гeйdр-ус гpoшoвi кoшти'
:

3aсfщyвaння MсФ3 16 вимaгae BИкopИстaння iстoтних сyджeнЬ стoсoвнo пЬвних ключoBих oцiнoк, тaких як визнaчeння

стфiy дii

opeHдИ та стaвкИ дИскoнтyвaHHя.

flля]визнанeнHя стpoкy дiТ opeнди iснyе oцiнкa тoгo, чи мae opeндap o6гpyнтoвaну впeвнeнiсть y тoмy' щo вiн змoжe
oeaлiзувaти oгtцioн нa пoдoв}кeння opеHди, aбo щo вiн нe змoжe peaлiзyвати oпцioн нa poзipвання дoгoвopy opенди.
Тoвapиствo BИзнaча€ стpoк дiT opeнди як бeзвiдклинний пepioд1 дiI opeнди, збiльшeний нa oднooсiбнi oпцioни
пoдot]}кeння стpoку дiТ opeHди, щoдo яких iснyс oбlpyнтoвaна впeвнeнiсть peaлiзацiT i стoсoвнo яких вpaхoвyються тaкi
aспeктИ, aлe нe бiльшe п'яти poкiв:

ЧDr

BИTpатr,l' iioв'язaнi iз pс.tзipвaнням дoгoBopУ;

важливiсть opeндoBанoгo aктивy дЛя oпepaцiйнoi дiяльнoстi Toваpиствa;
yмoви, якi неoбхiднo викoнaти для peалiзaцiТ aбo вiдмoви вiд peaлiзaцiТ oпцioнiв;
6iзнeс-плани, затBepджeнi кepiвництвoм Toвaриствa;
шиpшi eкoнoмiнt.ti yмoви дoгoвopiв.
Тoвapиствo здiйснюе aктИвHe yпpaвлiння свo[ми дoгoвopaми opеHди, щo пpl,lзвoдитЬ дo HaяtsHoстi дoдaткiв, вИлyчeнЬ тa
пoпpавoк дo дoгoвopiв, цi пoпpaвки стaнyтЬ дoдaткoвИм фактopoм мirtливoстi фiнансoвих пoкaзникiв Toваpиства.
У Пpимiтцi 29 виклaдeнa дeтaлЬнa iнфopмaцiя щoдo 3aлИшкiв тa видiв aктивiв iз пpaвa кopисryвaння, a тaкo}к opeндних
зo6oв'язaнь y пpимiт'цi 21'
Toва pucmвo

я

t< ope

нdodoвець

opРнднi дoхoди зa |qoгoвopами oпepaцiйнoТ сyбopeндrl пpимiщeнь тa opeнди o6лaднaння ви3нaютЬся в oпepацiйнiй
дiяльнoстi пpoтягoм стpoкy дiТ вiдпoвiднoТ opeнди, так як opeнда € кopoткoстpoкoвoю тa малoцiннoю
Bumpomu нo пoluKu
Bитpaти на пoзИкИ, якi бeзпoсepeднЬo стoсyються npид6ання, 6yдiвництва а6o виpoбництвa квaлiфiкoвaних aктивiв,
тo6тo aктивiв, для niдгoтoвкИ яI<их дo Тх викopистaння зa признaчeHням aбo пpoдажу пoтpiбeн iстoтний пepioд vaсy,
дoдaютЬся дo пepвiснoТ ваpтoстi цих aктивiв дo тoгo мoмeнтy, пoки тaкi aктиви нe бyдyть, в oснoвнoмy, гoтoвi дo Tх
Bикopистання зa пpизнаvЬнням aбo пpoдaх(y.
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пPи1"tIтки дo ФIHAHсoBoi 3BIтHoстI
зA PIк, яKvlЙ зAкIHчилBся з1 гPyдHя 2o2o
У тиcячax гpиBeнь

Усi iншi BитpaтИ нa пoзИкИ визHaютЬся y склaдi пpи6yткy aбo збиткy тoгo пepioду,

B

якoмy вoни 6ули пoнeсeнi.

пodomoк нo пpu6уmoк
BИтpaтИ з пoдaткy нa пpи6yтoк явЛяютЬ сo6oю сyмy пoтoЧHoгo тa вiдстpoveнoгo пoдaткiв.

Пoтoчний пoдaтoк
Пoдaтoк, який пiцlягaе сплатi у пoтoчнoмy пepioдi, 6aзyеться нa oпoдaткoвyвaнoмy пpи6yткy за piк. onoдaткoвyвaний
пpи6yтoк вiдpiзняеться вiд пpи6yткy, вiдo6pажeнoгo y склaдi звiтy пpo лpи6уки a6o з6итки та iншi сyкyпнi дoхoди, тoмy
щo B нЬoгo не включeнi статтi дoхoдiв a6o витpат, якi пiдлягaютЬ oпoдаткoвyвaнню абo виpaхoвyютЬся y цiлях
oпoдaткygaHня в iншi poки, a тaкoн< тoмy щo в l{Ьoгo нe вкЛючalРтЬся стaттi, якi нiкoли нe пiдлягaють oпoдaткoвyвaнню
a6o нe виpaхoByютЬся y цiлях oпoдaткУвaння.3oбoв'язaння Toваpиствa 3 пoтoчHoгo пoдaткy на пpи6yтoк poзpaxoByстЬся
iз викopистaнням пoдaткoвИх ставoк, якi дiяли на кiнeць звiтнoгo пepioдy.
Bidcmpoueнuй пodаmoк

a

**+s'

Biдстpoнeний пoдaтoк визнaстЬся стoсoвнo тИмчaсoвиx piзниць мiж бaлaнсoвoю вapтiстю aктивiв i зoбoв'язaнь в
фiнaнсoвiй звiтнoстi та вiдпoвiдниtЙи пoдaткoвИми 6aзaми, якi викopистoвyютЬся для po3paхyнкy oпoдaткoвyвaнoгo
пpибyткy. Biдстpoveнi пoдaткoвi зoбoв'язaння зазвичaй визнaютЬся для всiх oпoдaткoвyваних тимчaсoвих piзниць.
Biдстpovенi пoдaткoвi aктиви звиЧaйнo визнaютЬся для всiх тимчасoвих piзниць, якi виpаxoвyються y цiлях
oпoдаткУBaHHя, y тoМY oбсязi, u1oдo якoгo iснуr ймoвipнiсть тoгo, щo бyдe oтpимaний oпoдaткoвувaний пpибyтoк, за
paХyHoк якoгo мoжнa бyдe peaлiзyвaти цi тимнaсoвi piзницi, якi виpaxoвyються y цiлях oпoдаткyвaння. Taкi вiдстpoнeнi
пoдаткoвi aктиви

i

зo6oв'язaння He визнaютЬся, якщoтИмчaсoвi piзницi виникaютЬу peзyльтaтi пepвiснoгo визнання (кpiм

випaдкiв oб'сднaння пiдпpиемств) aктивiв i зoбoв'язaнь в paмках oпepaцii якa нe вплиBас aнi на oпoдaткoвyвaний
пpи6yтoк, aнi нa o6лiкoвий пpи6yтoк. oкpiм тoгo, вiдстpoнeнi пoдaткoвi зo6oв'язання нe ви3нaютЬся, якщo тимчасoвi
piзницi вИникaютЬ y peзyльтaтi пepвiснoгo визнaння гyдвiлy.

Бaлaнсoвa вapтiсть вiдстpoнeних noдaткoвих активiв пepeгЛядaeтЬся нa кiнeць кo)|{нoгo звiтнoгo пepioдy i змeншyеться y
тiй мipi, в якiй вiдсутня Ймoвipнiсть oдep}(aHHя дoстaтнЬoгo oпoдaткoвyвaнoгo пpибркy, який дoзвoлить вiдшкoдyвaти
усю a6o чaстИнy сyMИ цЬoгo aктиBу,

Bifoтpoнeнi пoдaткoвi зo6oв'язaння тa aктиBи oцiнюються 3a noдaткoвиMИ стaBкaми, якi, як oнiкyеться, 6yдyrь

зaстoсoByвaтися y тoмy пepioдi, в якoму зoбoв'язaння бyде пoгaшене a6o бyдe peалiзoвaний aктиq, нa oснoвi пoдaткoвих
стidpк (aбo пoдaткoвих закoнiв), якi дiяли нa кiнeць звiтнoгo пepioдy.
lj

oцlнкa вiдстpoчeних пoдaткoвих зo6oв'язaнь i aктивiв вiдo6pажaе пoдаткoвi нaслiдки, якi мoжyть виникнyти y pe3yлЬтaтi
викЬpистання Toвapиствoм нa кiнeць звiтнoгo пepioдy тoгo а6o iншoгo мeтoдy для вiдшкoдyвaння aбo пoгaшeння
6aлансoвoТ вapтoстi свoТх aктивiв та зo6oв'язaHь.
Пoтoчний та вiдстpoнeн ий пoдaтки визнaютЬся y складi пpи6yrку a6o з6иткy, зa виняткoм випaдкiв кoЛи Boни вiднoсяться
дo стaтeй, якi визнaються y склaдi iнших сyкyпних дoхoдiв абo бeзпoсepeдньo y склaдi BЛаснoгo кaпiтaлy. У цьoмy випaдкy

trf,

пoтoчний тa вiдстpoнeний пoдaтки тaкoж визнaються y склaдi iншиx сyкyпниx дoхoдiв абo бeзпoсepедньo y склaдi
влaснoгo капiталy, вiдпoвiднo. У випaдкy кoли пoтoчниЙ aбo вiдстpoнeний пoдaтки вИникаютЬ y peзyльтaтi пepвiснoгo
o6лiкy o6'еднaння пiдпpиeмств, пoдаткoBий вnлив BкЛючarтЬся дo oблiкy oпеpaцiй o6'сднaння пiдпpиемств.

пodomoК нo dodoну вopmicmь.
B УкpaТнi в 2020 poцi П,Д,B стягyeться зa тpЬoмa стaвкaMи: 2oYo зaстoсoвy€тЬся

y paзi пoставoк тoваpiв a6o пoслyг

на

тepитopiТ УкpaТнlt, вклюvаюни пoстaBки 6eз чiткo визнaнeнoТ сyми виHaгopoди, тa iмпopry тoвapiв в УкpaТнy (кpiм випaдкiв,
viткo пepeдбачeFiИx зaкoHoдaвствoм); 0% зaстoсoвyетЬся y pазi eкспopтy тoвapiв тa супyтнiх пoслyг;7% зaстoсoвyеться y

paзi пoстaвoк нa митнiй тepитopiТ Укpa|iни тafни ввeзeння нa митHу тepитopiю УкpaТни мeдичниx виpoбiв.

дaтa тiсI пoдii, щo вiдбyлaся paнiшe: дaтa списання
кoштiв з бaнкiвськoгo paхyнкa тoвapистBa onлaтИ тoвapiв/пoслyг a6o датa oтpиманHя тoвapiв/пoслyr Тoвapиствoм.

flai'oю вiднeсeнHя сyм пoдaткy дo пoдaткoвoгo кpeдитy ввaжa€тЬся

Bхiдний П.Д,B oблiкoвy€тЬся нaстyпнигvl чинotи: пpaвo нa пoдаткoвий кpeдит за вхiдним ПflB y paзi пpид6ання
тoвapiв\пoслуг Bиникar нa пiдстaвi 3ape€стpoвaHoi y €PПH пoдaткoвoT наклaднoi з ПflB (якa скЛaдeHa пoстaчaлЬникoм y
вiдпoвiднoстi iз вимoгами дiюvoгo 3aкoнoдaBства тa пo пpaBилу пepшoТ пoди). Пpaвo нa пoдаткoвий крeдит 3a Bхiдним
П,(B y paзi iмпopтy тoваpiв Bиникa€ нa датy сплaти пoдaткy зa пoдaткoвими зo6oв'я3аннями згiднo з Пoдaткoвим
Кoдeксoм Укpaiни, a для onepaцiй з пoстачaння пoслyг нepeзИдеHтoм нa митнiЙ тepитopiТ УкpaTни - дaтa складeHня Гpyпoю
пoдaткoвoТ нaклaднoT зa такими oпepaцiями, 3a yмoвИ peсстpaцiТ тaкoT пoдaткoвoT нaклaднoT в €динoмy peсстpi
пoдaткoBИx tlaкЛaдHИx.

,{eбiтopська зa6opгoвaнiстЬ зa видaHиМи aBaнсaми noстaЧaлЬникaм i пoтoчнa кpeдитopсЬкa зaбopгoвaнiсть зa
oдepжaниMИ aвaнсaMи вiд клiентiв пoкaзaнi y цiй фiнaнсoвiй iнфopмaцiТ 3а BИpaхyвaHням П,QB'

oснoвнi засo6и

Будiвлi тa спopyди, yтpимyвaнi для викopистaнHя y пoстачаннi тoвapiв ни нaдaннi пoслyг aбo для aдмiнiстpативниx цiлeй,
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пPимIтки дo ФIHAHсoBoI зBIтHoстI
зA PIк, якуlЙ зAкIнЧилBся 31 гPyдHя 2o2o
У тlцсячaх гpI4Beнb

а тaкo}к oб'екти HeзaBepшeHoгo 6удiвництвa, якi ств9pюютЬся длЯ BикopИстaння y виpoбництвi, пoстaчaннi тoвapiв тa
нaдaннi пoслyг aбo для aдмiнiстpaтИвHих цiлeй, вiдo6paх(aЮтЬся зa пepвiснoю вapтiстю, 3a вИpaxyвaнням бyдь-яких
вИ3нaнИх з6иткiв вiд змeншення кopиснoстi' Пеpвiснa вapтiсть включа€ вapтiсть пpoфeсiйних пoслyг i, для квaлiфiкoваних
активiв, BитpaтИ на пoзИки, кaпiтaлiзoвaнi згiднo з o6лiкoвoю пoлiтикoю Toваpиствa. Taкi o6'eкти клaсифiкyються нa
вiдпoвiднi кaтегopiioснoвниx зaсoбiв пiсля зaвepшeння бyдiвництва i кoли вoни гoтoвi дo вИкopистaHHя зa пpизнaчeнням.
Aмopтизaцiя цих aктивiв, тaк саMo як i iнших oб'ектiв нepyхoмoстi, пoчинa€тЬся 3 мoмeнry гoтoвнoстi циx aктивiв дo
BИкopистaнHя зa пpизHaЧeнням.
Зeмля, якa знaХoдитЬся y власнoстi, He

aMopтИзyстЬся.

l

oснoвнi зaсoби вiдo6pа}каютЬся зa пepвiснoю вapтiстю, 3а виpaхувaнням нaкoпИчeHoгo знoсy тa Haкonичeних з6иткiв вiд
3MeнцJeHня кopиснoстi.
Aмopтизаl_1iя визна€тЬся дЛя списaння пepвiснoТ вapтoстi а6o сyми oцiнки активiв (oкpiм зeмлi y влaснoстi тa oб'ектiв
tleзaBерI'llL!l-loro бyдiвництва), зa виpaхyBaнням Тx лiквiдaцiйнoТ ваpтoстi, пpoтягoM стpoкiв ixньoгo кopисHoгo
BИкoрИстаt.lня iз викopистaнням пpямoлiнiйнoгo мeтoду. oнiкyвaнi стpoки кopисHoгo викopистaння, лiквiдaцiйнa вapтiсть
тa МeтoдИ нaрaХУвaHня aмopтизaцi.i пepeгЛядaютЬся нa кiнeць кo}кHoгo звiтнoгo пepioдy

стpoкИ, МетoдИ aмopтизaцii oсHoвHИх зaсo6iв та iнших нeo6opoтних aктивiв, пpедстaвлeнi в тa6лицi ниЕ(Чe:

h
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стpoки кopиснoгo
Bид вигoтoвлення

гpyпи

мeтoд амopтизацlI

викopистання,

мiсяцiв
тosapиствo

-

240

бyдiвлi,

Лiквiдацiйна
вapтiстЬ, гpн

пpямoлlн lинии

0

пpискopeнoгo з^teншeння
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0
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0
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нoвoпpидбaнi абo вигoтoвлeнi
п
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бyдiвeлЬнi частини 6ананoвих камep

180
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8
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спoсo6oм

т.ч' вагoдчИки дЛя збt.рilзння майна
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t20
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спoсo6oм

lttuli oснoвнi зoсo6u

TosаристBo
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60

- lpансttopтнiзасoби

вa

0

пpямoлlнlинии

0
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0
Hа piвнi oviкyванoi
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пPи1'lITки дo ФIHAHсoBoi зBIтHoстI
зA PIк, яKуlЙ зAкIHчилвся з1 ГPyдня 2o2o
У тисячax гpI4Beнь
iнвeнтаp, мe6лi

пpoтягorvl стpoкy

iх кopиснoгo
Bи кopиста

Тoвapиствo -- iHшi oсHoвнi зaсo6v1каniталiзoванi пoкpащeнHя opeндoвaнoТ
нepyхoмoстi

H

Hя-

дo 144 мiс ни

стpoкy opeнди,
якщo вiн
кopoтший

ToваpистBo -'гимчaсoвi (нeтитyльнi)
спopvди

60

Пoкpaщeння BлaсHИХ 6yдiвeль, ЧастИн бyдiвeлЬ тa спopуд пoдa€тЬся

пpямoлIнlинии

0

пoямoлlнlинии

0

y гpУni (БyдiBлi тa спopуди)).

i
Heзaвepшенe 6удiвництвo скЛaдаетЬся з o6'сктiB oснoв}lих зaсo6iв y стaнi бyдiBництBа тa нeвстaнoвлeHoгo o6лaдHaння
вiдoбpaжaеться зa пepвiснoю ваpтiстю. Дo нeT вхoдитЬ вapтiстЬ 6yдiвництва та iншi пpямi витpaти. AMopти3aцiя
нe3aBepшeнoгo 6yAiвництвa, тaк сaмo як i iнших o6'ектiв нepyхoмoстi, пoчинa€тЬся 3 lvloментy гoтoвнoстi цих активiв дo
BИкopистaння 3a пpИ3Haчeнням.

*s

o6'eкт oснoвниХ засoбiв пpипИHя€ визHaватИся пiсЛя вибyття aбo кoли 6iльшe нe oЧiкyстЬся oтpимaння мaй6yтнiх
y
eкoHoмiЧHИх вИгiд вiд npoдoB}кeння Bикopистaння цЬoгo aктивy. Бyдь-який пpибyтoк a6o з6итoк, яКИй Bиtlикar'
peзyльтaтi ви6yття aбo спИсaHHя oб'€ктa oсHoвних зaсoбiв, BизHaча€тЬся
6aлансoвoю вapтiстю aктивy i BИ3нa€тЬся y скЛaдi пpи6yткy aбo збиткy.

як piзниця мiж надхoджeннямИ вiд пpoдажyтa

Heматepiальнi активи
Heматepiaльнi активи, пpид6aнi oкpeмo
Heмaтepiaльнi активи з o6мeжeними стpoками кopиснoгo викopистання,якi6ули пpидбaнi oкpeмo, вiдo6paжaються зa
пеpвiснoю вapтiстю, 3a виpaхyвaнням нaкonичeHoi aмopтизaцiT тa Haкoпичeниx збиткiB вiд змeншeння кopИсHoстi'
нa пpямoлiнiйнiй oснoвi пpoтягoм стpoкiв Тx кopиснoгo викopистaнHя. oнiкyванi стpoки кopисl'loгo
BикopИстaнHя тa мeтoд нapaхyвaHня aмopтизацii пepeглядaютЬся нa кiHeцЬ кoжнoгo звiтнoгo пepioдy, Heмaтеpiaльнi
aк[1Lви iз }leoбМe)кeHИМи стpoкaми кopиснoгo викopистaHня , якi були пpид6aнi oкpeмo, вiдo6paжaються зa пеpвiснoю
:j
ва$ijётю, зa tsиpaхyвaнняtvl Haкoпичeниx 36иткiв вiд 3мeHшeHня

Aмopтизацiя визнa€тЬся

кopиснoстi.

Il pи п и

.'/?

нёirня Bи3на ння. нetvlaтepiaльн иx

а

ктивi в

Heiйaтеpiaльний aктив пpипИня€ визнaвaтися пiсля ви6yття а6o кoли бiльшe не oviкуеться oтpИмання мaй6yтнiх
eкoнoмiчних вигiд вiд йoгo викopистaння aбo ви6у'пя. Пpи6yтки a6o з6итки, якi виникaють вiд пpипинёння визнання
немa'repiaльнoгo актИву та oцiнtoються як piзниt1я мiж чистими нaдхoд}кeннями вiд ви6уття тa бaлaнсoвoю Bapтiстю
aктИBy, BИзHaЮтЬся у складi пpибyтку aбo збиткy y мoмeнт пpипиЁeння ви3нання aктивy.

3мeншeння кopиснoстi мaтepiальних тa нeматepiалЬниx активiв

*tЕUi

Ha кiнeL1ь кoжt{огo звiтнoгo пepibдy Toвapиствo пepeглядa€ балaнсoвy ваpтiстЬ свoТх мaтepiaлЬних тa нeмaтepiaлЬних
aктиBiв для BияBЛeFiня бyдь-якиx o3нaк тoгo, щo цi aктиви BтpaтИли Чaстинy свo€Т вapтoстi внаслiдoк змeншення
кopиснoстi. Зa нaявнoс'гi будь-якиx такИх oзHaк здiйснюсться olliнкa сyми вiдшкoдyвaння вiдпoвiднoгo aктивy для
визнaчeнiя poзмipy збиткy вiд 3MeншeHHя кopиснoстi (якщo тaкe змeншeння кopиснoстi мaлo мiсцe). Якщo нeмoжливo
здiйсrrити oцiнкy сyми вiдшкoдувaння oкpeмoгo aI<тиBу' Toвapиствo oцiню€ сyмy BiдllJкoдyвaння oдиницi, якa генеpy€
гpoшoвi кoштИ, дo якoТ нaлeжитЬ цeй aктиs. У випaдкaх кoли мo)кнa визHaчити oбrpyltтoванy та пoслiдoвHy oснoвy дЛя
poзпoдiлy aктИвiB, кopпopaтивнi aктиви тaкoж poзпoдiляються нa oкpeмi oдиницi, якi гeнepyЮтЬ rpoшoвi кoшти, aбo,
iнaкшe, вoни poзпoдiляютЬся дo Haймeншoi гpyпи oдиницЬ, якi гeнepyютЬ гpoшoвi кoшти, для яких мo)l{нa BизHaчИтVi
oбrpуHтoвaнУ тa пoсЛiдoBHy oсHoвy для poзпoдiлy.
Cyмa oнiкyванoгсl вiдшкoдyвaння яBляr сoбoю бiЛЬшy 3 двox вeЛиЧиl-l: спpaвeдливoТ вapтoстi, 3а виpaxyвaнням витpaт нa
здiйснeння пpoдa}кy, та вapтoстi пiд vaс BикopистaHня. flля пpoведeння oцiнки вapтoстi пiд нaс BикopистaHHя сyгvla
oнiкyвaних мaйбyтнiх пoтoкiв гpoшoBих кoштiв дискoнтyетЬся дo Tx тeпepiшнЬoi вapтoстi iз викopистaнням стaвки
pиз|АI<Иl хapaктepнi
y
дискoцтygaння дo onoдaткyBaння, якa Biдo6pажас пoтoчнi pинкoвi oцiнки вapтoстi гpouJeй часi тa
кoштiв'
гpoшoвих
пoтoкiв
мaйбутнix
oцiнки
Для aктИBУ' сТoсoBHo Якoгo Hе бyли скopигсlвaнi
Якulo, зa oцiнкaми, сyмa oнiкувaнoгo вiдшкoдyвання aктивy (a6o oдиницi, яка гeйepy€ гpoшoвi кoцlти) Meншa за йoгo
6aлансoвy ваpтiсть, тo бaлaнсoвa вapтiсть aктиву (a6o oдиницi, якa гeнepуr гpoшoвi кoшти) змeншyeтЬсЯ дo сyмИ йoгo
oviкуванoгo вiдшкoдyваHня. 3битoк вiд змeншeння кopиснoстi вЙзнa€тЬся нeгaйнo y склaдi пpИбyткy aбo з6иткУ, зa
BИltяткolvl вИпaдкig кoЛИ BiдпoBiдний aктив вiдoбpaжaеться зa пepеoцiнeнoю вapтiстю. У цьoмy випaдкy 36ит0к вiд
зMeHшJeння iopиснoстi вiдoбpaжaсться як змeншeнHя y peзyлЬтaтi nepeoцiнки.
балансoвa ваpтiстЬ aктиBy (a6o oдиницi,
дo пepeглянyтoT oцiнки йoгo сyми вiдшкoдyвання,.aлe тaкиrv1 чиl_|oм, щo6

У вИпaдкaх кoли збитoк вiд змeншeння кopиснoстi y noдaлЬцJoмy стopнy€тЬся,

якa feнepye гpoшoвi кoшти) з6iлЬtДy€тЬся
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пPимIтки дo ФIHAнсoвoi звIтHoстI
зA PIк, якnЙ зAкIHчилBся з1 rPУДHя2o2o
У тиcячax гp''Beнь
збiльшeнa 6aлaнсoвa вapтiсть нe пеpевищyвaлa 6aлансoвy вapтiсть, яка 6yлa 6 визнанeна, як6и дllя aктивy (a6o oдиницi,
якa гeнepye гpoшoвi кoшти) у пoпepeднi poкИ нe 6ув визнaний збитoк вiд змeншeння кopиснoстi. Cтopнyвaння збитку вiд
змeHшеHHя кopиснoстi визHa€тЬся нeгaйнo y склaдi пpи6yткy aбo з6иткy, кpiм випaдкiв кoли вiдпoвiдний aктив
вiдo6paжaсться зa пepeoцiнeнoю вapтiстю. У цьoмy випaдкy стopнyBaння збиткy вiд змeншeння кopиснoстi
вiдo6pажaеться як збiльшeння y peзyЛЬтaтi пеpeoцiнки.
3aпaси
Зaпаси вiдoбрaн<aютЬся зa MeHшoю з дBoх BeличИн: nеpвiснoT вapтoстi а6o чистoT ваpтoстi peaлiзaцiT.
Тoвapиствo o6.лiкoвувaлo списaння зaпaсiв
Bитpaти Ha зaПаси BИ3нaЧaютЬся нaстyпним чиHoм
тoвapИ, 6yдiвeльнi мaтepiали, запaснi Чaстини зa мeтoдoм iдeнтифiкoванoi сo6iвapтoстi паpтiТ

iншi мaтepiaли, пaЛиBнo-Мaстильнi мaтepiaлИ-зa мeтoдoм сo6iвapтoстi пepшJих 3a Чaсoм нaдxoджeння зaпaсiв (ФlФo)

at'A

Чистa вapтiсть peaлiзaцii являе сoбoю oнiкyванy цiнy пpoдaжy запасiв, за вИpaхyвaнHям yсiх oнiкyвaниx витpaт нa
peaлiзaцiю. .Qля тoвapiв нистa вapтiсть зaпaсiв вИзHaча€тЬся виpaхyвaнняrи знeцiнення пapтiй тoвapiв, o6лiкoвyвaних
стaHoM нa звiтнy дaтy тa прoдaних B Haстyпнoмy звiтнoмy пepioдi зa вapтiстю нижче 6алaнсoвoT дo дaти мotЙеHтy
BипyскУ фiнaнсoвoT звiтнoстi.

Кpeдит_нoти вiд пoстaнальникiв
Toвapиствo oтpимy€ кpeдИт-нoтИ вiд пoстaнaльникiв тoвapiв за пpeтeнзiями на 3нИжeння якoстi пoстaвлeних фpyктiв та
oвoнiв пpoти зaявленoT y виглядi зapaХyBaHHя сyм Haдaних 3HИжoк y вapтiсть нaстyпних пapтiй пoстaвлeних тoвaрiв. Taкi
зHИ}ккИ зa кpeдит-Hoтaми oблiкoвyютЬся y склaдi визнaнeння бaлaнсoвoi ваpтoстi тoвapiв , a тi знижки , no яких тoвapИ
пBoдaнi нa мoмeнт Тх визнaHня, визнаютЬся Haпpямy в склэдi сo6iвapтoстi peaлiзoвaних тoвapiв
t. ..
r ii.-:

Peфви
,?|
Pчeiэви BИзHaютЬся, кoли ToвapистBo мae пoтoчHe зo6oв'язaння (юpидиннe aбo кoнстpyктивнe) внaслiдoк минyлoТ
пoдiT, i пpи цьoмy iснyе ймoвipнiсть, щo Toваpиствo 6yдe змyшeнa пoгaсИти цe зo6oв'язaння, i мoжна зpo6ити

дoстoвipнy oцiнкy цьoгo зoбoв'язaння.

f,

Cyмa, визнaнa як peзepв, являе сoбoю нaйкpaщy oцiнкy кoмпeнсaцi'L нeoбхiднoT для пoгaшенl-lя пoтoчнoro зoбoв'язaння
нa кiнeць звiтнoгo пepioдy, 3 ypaхувaнHям yсiх pизикiв тa неви3нaченoстeй, хаpактepних pllя цьoгo зoбoв'язaння. У
випaдкaх кoЛи сyмa peзepBy oцiнюеться iз викopистанням пoтoкiв гpoшoвих кoштiв, якi, як oviкyсться, 6yдyть нeo6хiднi
для пoгaшeнHя пoтoчнoгo зo6oв'язaння, йoгo бaлaнсoвa вapтiсть являе сoбoю тeпepiшню вapтiсть цих пoтoкiв гpoшoвих
кoштiв (кoли вплиB вapтoстi гpoшeй y нaсi нe 6удe сyттсвим).
BлacниЙ капiтал
3apeсстpoвaниЙ стaтутниЙ кaп|тaл, дoдaткoвий кaпiтaл тa нepoзпoдiлeний пpи6yтoк (нeпoкpитий з6итoк)
клaсифiкуються як власний капiтал.

Умoвнi зoбoв'язання тa aктиви
Умoвнi зoбoв'язaння нe визHаютЬся в звiтi пpo фiнaнсoвий стaн, aлe poзкривaютЬся y npимiткaх дo фiнaнсoвoi звiтнoстi,
зa BИHяткoМ випадкiв кoли ймoвipнiсть вiдтoкy peсypсiв, якi втiлюють y сo6i eкoнoмivнi вигoди, € нeзHaчнoю' Умoвнi
aктиBИ нe BизHаютЬся в звiтi пpo фiнaнсoвиЁl стан, aлe poзкpиBaютЬся у пpимiткaх дo фiнaнсoвoТ звiтнoстi, кoли iснyе

дoстaтня ймoвipнiсть oтpимaння eкoнoмiнних вигiд.
Peзepвtr пiд зo6oв'язання та вiдpaxyвaння'

Pезеpви пiд зo6oв'язання тa вiдpaхyвaння вiдoбpaжaютЬся y звiтi пpo фiнaнсoвий стaн y складi (пoтoЧHИх зaбeзпeчeнь>

i

яBляютЬ сo6oю зoбoв'язaння нeфiнaнсoвoгo хapактepy з невизнaчeним стpoкoм BикoHaння a6o сyмoю. Boни
HapaхoвyютЬся, якщo Тoваpиствo внaслiдoк бyдь-якoТ минулoi пoдif мас iснyюнi (юpидиннi а6o дсlгoвipнi) зoбoв'язaння,
дЛя вperуЛюBaння яких iз вeликим стyпeнeм iмoвipнoстi пoтpeбyватимeться ви6yгтя peсypсiв, якi мiстять eкoнoмiчнi
BИгoДИI i велиvинy зoбoв'язaння мoжна oцiнити y гpolljoвoмy виpазi з дoстатнiм стyпeнeм нaдiйнoстi. Peзepви сlцiнюються

зa пpиBeдeнoю вapтiстю витpат, щo, як oнiкуеться, 6удyть нeoбxiднi для пoгашeння зoбoв'язaння, з викopистaнням ставки

дo olloдаткyвaння, якa вiдo6paжae пoтoчнi pинкoвi oцiнки вapтoстi гpoшей y нaсi тa pизикiв, пoв'язaних iз цим
зoбoв'язaнням. 3бiльшeння peзeрBy з плинoм,taсу вiднoситЬся Ha пpoцeнтнi витpaти.
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пPимIтки дo ФIl{AнсoBoi зBIтHoстI

ЗA PIк, яKvlЙ 3AкIHчилвся з1 гPyдHя 2o2o
У тиcячaх гpиBeнь
Bинаrоpoди пpaцiвникам.
Тoвapиствo пЛaтИтЬ пepeдбaнeний закoHoдaвствoм единий
сoцiaльний внесoк дo Пeнсiйнoгo фoндy Укpаiни нa кopистЬ
як пpoцeнт вiд пoтoннoT вaлoвoT сyми заpoбiтнoT плaти i вiднoсИтЬся
Hа Bитpaт}l
в мipy йoгo HapaХyвaння. 3аpплата, eдиний сoцiaльний внесoк
дo Пeнсiйнoгo фoндy Укpalни, щopivнi вiдпyскнi та
лiкapнянi HapаХoвyютЬся y тoМy poцi, в якoмy вiдпoвiднi пoсЛyгИ
HaдaютЬся пpацiвникaми Toвapиствa'
свoiх пpaцiвникiв' Bнeсoк poзpaхoBу€тЬся

Фiнансoвi iнстpyмeнти
t
Фiнaнсoвi aктиBИ та фiнансoвi зoбoв'язання BИзHaютЬся в звiтi
пpo фiнaнсoвий стан ТoвapистBaI l<oлИТoвapиствo стa€
стopoHoю дoгoвipниx вiднoсин зa вiдпoвiдним
фiнансoвим iнстpyментoм.

Фirlaнсoвi aKтИBи ra фiнaнсoвi зoбoв'язaння пepвiснo oцiнюються
3a спpaведЛИвoю вapтiстю. Bитpa'ги нa здiйснення
якi бeзlloсepeдHЬo стoсyЮться пpид6aння a6o випyскy

onepaL1iТ,

A

фiнaнсoвих aктивiв тa фiнaнсoвих зoбoв,язaнь (oкpiм
фiнaнсoвих aктивiв тa фiнансoвиx зoбoв'язaнь зa спpaвeдлИвoю вapтiстю, iз вiдoбpaжeнням
пеpeoцiнки y склaдi пpибyткy
aбo збиткy), ДoдaютЬся дo a6o вИpаХoвyютЬся зi спpaвeдливoТ
вapтoстi фiнaнсoвих aктивiв a6o фiнaнсoвих 3oбoв,язaнЬ,
вiдпoвiднo, tla
пepвiснoгo BИзнaHHя. Bитpaти нa здiйснeння oпepaцi'r, якi 6eзпoсepeднЬo
стoсyються пpидбання
'\4oМеHт
фiнансoвих aктивiв а6o фiнaнсoвих зoбoв'язань, якi oцiнюються за спpaвeдливoю ваpтiстю, iз вi,qoбpажeнням
пepeoцiнки
y склaдi пpибyткy абo збиткy, вИзнаютЬся нeгайнo y
склaдi пpи6yткy aбo з6иткy.
Фiнансoвi активи
Усi 'звичайнi сlпеpaцiT пpид6aння а6o пpoдaжy
фiнaнсoвих aктивiв визHaютЬся тa пpИпиHяЮтЬ Bизнавaтися на дaтy
пpoBeдення oпepaцiТ' 3вичaйнi oпepaцii пpид6ання aбo пpoдaжy
являютЬ сoбoю oпepaцiT пpид6aння aбo пpoдaжy
фiнансoвих aктивiв, якi вимaгають пoстaчaння активiв пpoтягoМ ЧaсoBoгo пpoмiжкy,9и3наЧенoгo
|_IoplvlaтивHими aктaми
a6o пpaктйкoю вiдпoвiднoгo pинкy.
Усi визнaнi фiнансoвi aктиви oцiнюютЬся y пoдалЬшoмy пoвнiстю
a6o зa aмopтизoвaHoю вapтiстю, a6о зa спpaвeдлиBoю
вapтiстю, y зaлeжнoстi вiд клaсифiкaцi.i
фiнансoвих активiв.

a

дoгoвipнi уМoBИ зa фiнaнсoвими aктИвafulИ викликaютЬ на визначeнi
дaтИ пoтoкИ гpoшoвих кoштiв, якi с виплaтaми сутo
oспoвнot'сyмИ тa вiдсoткiв за нeпoгaшeнoю oснoвнoю сумoю
6opгy.
БoргoBi iнстpyменти, якi вiдпoвiдaютЬ УМoBaм як тaкиx,
щo oцiнюються y пoдaлЬцloмy зa спpaBeдЛиBoю ваpтiстю, iз
вiдodpaжeнtlям пepeoцiгtки y складi iнших сyкyпниХ
дoхoдiв, пpeдстaвлeнi таl{им чИHoM:
фiнaнсoвi актиoи yтpИмУютЬся y paMкaх бiзнeс-мoдeлi, мeтa якoIдoсягаeтЬся як за paхyнoк
з6иpartня пoтoкiв гpoшoвиХ
кoштiв за дoгoвoрaМИ, тaк i пpoдaжу
фiнaнсoвих aктивiв; тa
дoгoнipнi yMoBИ за фiнансoвими atсfИBalлИ вИклИкaютЬ на визнaчeнi
дaти пoтoки гpoцloвиX кoштiв, якi e виплaтaми сyтo
oснoвt-loi сyми тa вiдсоткiв зa непoгaшeнoю oснoвнoю
сyмoю 6opгy.
3a зaмoвнyвaнням, yсi iншi фiнaнсoвi aктиви oцiнюютЬся y
пoдaЛЬшloму 3a спpaBeдливoю ваp'гiстю, iз вiдo6paжeнням
ttepeoцiнlr,l у склaдi пpибуткy aбo збиткy.

Heзвaжaючи Нa BиклaдeHe вищe, ТoваpистBo мoжe зpoбити
тaкий бeзвiдкличниЙ ви6ip/пpизнa,leння нa мoмeнт

гtepвiснoгo B14зttа}lня фiнaнсoвoгo aктИвy:

Гoваpиствo моltlе бeзвiдк лизнo olpaтипoдaHнЯ пoДaлЬшиX
змiн у спpaвe дливiй вapтaстi iнвeстицiй
склад'i iitLtlих сУкyпlirlx дoхoдiз, якщo BИl(oHyЮться neвнi
кpитepiT; тa

Тoвapиствo мoжe бeзьiдклиЧtlo вИзнaЧИтИ iнвестицiю

у

влaснийкaпiтaл y

у бopгoвi iнстpyмeнти, якa вiдпoвiдaс кpитepiям oцiнки

за
aМopтизoвaнoю ваpтiстto абo зa спpаведливolo вapтiстю, iз вiдoбpажeнням
пepeoцiнки y скЛaдi iнших сyкyпних дoхoдiв,
як тaкy' tцo oцiнюсться за спpaBедливoю вapтiстю, iз вiдoбpажeнням
пepеoцiнки y склaдi пpи6уткy абo збиткy, яkщo
цe
лiквiдye a6o iстoтнo 3MrHшyr дисбалaнс в oблiкy.

Aмoртизoвaна ваpтiсть та fuleтoд eфeктивнoi вiдсoткoвoi стaвки
Meтoд ефeктивнoТ вiдсoткoвoТ стaвки r мeтoдoм poзpaхyнкУ
arnopтизoваHoT ваpтoстi б<rргoвoгo iнст;ryrлeнтa тa poзпoдiлy
дoхoдiв з вiдсrэткiв пpoтягoм вiдпoвiднoгo пеpioду.
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пPи1-lIтки дo ФIHAнсoBot зBIтHoстI
зA PIк, яКуlЙ зAкIHчилBся з1 гPyдHя 2o2o
У тисячaх гpиBeнь

aктивiв, якi зазнaли змeншeння кopиснoстl У
,t]ля фiнансoвиx активiв, oкpiм пpидбaних а6o ствopеHих фiнaнсoвих
pизикy нa
peзультaтi дiT кpедитнoгo pи3икy (тoбтo активiв, якi зaзнaли 3мeHшeння кopиснoстi y peзyльтaтi дiТ кpeдитнoгo
мaйбyтнi
oнiкyвaнi
тoчнo
якa
дискoнту€
мoМeнт пepвiснoro визнaння), eфeктивна вiдсoткoвa стaBкa явля€ сoбoю стaвкy,
стaнoвлять
якi
oтpимaними,
aбo
сплaчeHимИ
yсiмa
зa
гoHopapами
дoгoвopaми
l]aдХoджelltlя гpoшoвих кoштiв (вклюvнo з
aбo дискoнти), зa
нeвiд,eмну чaстИнY eфeктивнoТ вiдсoткoвoT стaBки, витpaтИ нa здiйснeння oпepaцii тa iншi пpемiT

iнстpyмeнта a6o, кoли
BикЛючeнHям oнiкyваниx кpeдитниx з6иткiв, пpoтягoм oнiкyвaнoгo стpoкy викopистaння бopгoвoгo
визнaння',{ля
nepвiснoгo
мoмeнт
нa
iнстpyмeнтa
дoцiльнo, кopoтшoro пеpioдy дo вaлoвoi бaлaнсoвoT вapтoстi бopгoвoгo
pи3икy,
y
peзyльтaтi
кpeдитнoгo
дi.i
кopиснoстi
зменшeння
якi
зaзнали
пpидбaних абo ствopeних фiнaнсoвиx aктивiв,
pаxyнoк дискoHryвaння oнiкyвaних
скoригoBaHa lta кpeдитний pизик eфeктивна вiдсoткoвa ставк? poзpaхoвyrтЬся за
вapтoстi бopгoвoгo
мaйбутнix пoтoкiB гpoцloвих кoштiв, вклюЧHo з oнiкyвaними кpeдитниМи э6иткaми,дo aмopти3oвaнoT
iнстpyмeнта нa мoMeнт пepвiснoгo визHaнHя.

нa мoмeнт пeрвiснoгo
AMopтИзoBaHa вapтiсть фiнансoвoгo активy е .сyМoю, 3a якoю фiнaнсoвиЙ aктив oцiнюeтЬся
мeтoдy
викopистаHням
iз
aмopтизaцiя
BизнaHHя, зa BиpaхУвaHHям BипЛaт oсlloвних сyм бopгy, nлюс HaкoпичeHа
пoгaшeння,
нa
мo'tleнт
та
сyмoю
сyмoю
пepвiснoю
piзницi
мiж
цiею
eфeктивнoT вiдсoткoвoi стaвки бyдь-якoT
ваpтiсть фiнансoвoгo активy
скopИгoBaHoю i:] BикopИстaнням 6yдь-якoгo peзepBу Hа пoкpИlтя з6иткiв. Baлoва бaлансo_вa
pe3epвy на пoкpиття
6yдь-якoгo
являe сoбoю aмЬpтизoвaнy вapтiсть фiнaнсoвoгo aктивy дo кopигувaFiHя iз викopистaнням

ф

збиткiв.

eфeктивнoi вiдсoткoвoT ставки для 6oproвих iнстpyмeнтiв, якi
,Qoхoди з вiдсoткiв BИзHaютЬся iз викopистaнням мeтoдy
пepeoцiнки y склaдi
oцiнюються y пoдaЛЬц]oMy зa aмopтИзoванoю вapтiстю i зa спpaвeдливoю вapтiстю, iз вiдo6paжeнням

aктивiв, якi зaзнaли
.iнших сукупних
дoхoдiв. ,Qля фiнaнсoвих aктивiв, oкpiм пpидбaних aбo ствopeних фiнaнсoвих
po3pdxoвyютЬся iз зaстoсyBaнням
вiдсoткiв'
pизикy,
3
pезультaтi
y
кpeдитнoгo
дoхoди
кtlpиснoстi
дiТ
зMеHtlJення

виклюЧeнням фiнaнсoвих активiв,
eфeктивнoT вiдсoткoвoТ.i..*, дo вaлoвoТ 6aлaнсoвoТ вapтoстi фiнaнсoвoгo aктИвy/ зa
(див.
pизику
внизy). Для фiнaнсoвих активiв,
y
pезyльr'aтi
кpeдитнoгo
дiT
якi у пoдaльшioМy за3Haли змeншeнHя кopиснoстi
з вiдсoткiв визнаютьёя iз
pизикy,
кpeдитнoгo
y
peзyльтaтi
дoхoди
дiТ
якi y пoдaльшofv1y зазнaли 3мeншення кopиснoстi
Якщo, y пoдaлЬшi звiтнi
зaстoсyвaчHям ефективнoТ вiдсoткoвoТ стaBкИ дo аlvlopтизoвaнoТ вapтoстi фiнaнсoвoгo aктивy.
y
peзyльтaтi
кopиснoстi
дiT кpедитнoгo
п_epioди, кpедитний pизик за фiнaнсoвими iнстpyмeнтaми, якi за3нaлИ :Jмeншeння
кopиснoстi y
змеHшeHня
таким,
3a3нaв
6yти
пepeстa€

щo
тaкИм чиHoM, щo фiнaнсoвий aктив
pсаyлi.aтi дii крeдитнoгo pи3Икy, дoхoди з вiдсoткiв вИзнaютЬся iз зaстoсyвaнням eфективн6i вiдсoткoBoТ стaвки дo

;й';'noйu*y.'o.'
вр,f,овoT

бaлансoвoj вapтoстi

i

фi

нaнсoвoгo

a

ктИву.

кopйснoстi y pe3yЛЬтaтi
длh пpид6aних aбo ствopeних фiнaнсoвих aктивiв, якi зaзнaли змeншeiня
ToBapИствo BИзHa€ дoХoди з вiдсoткiв iз зaстoсувaнням скopигoвaнoi нa кpeдитнИЙ
ви3Haння.
дo aмopти3oBaнoТ ваpтoстi фiнaнсoвoгo aктИвy з мoмeнт пepвiснoгo

pИзl^'<

дiТ

кpeдитнoгo

pИ3l4|<у'

eфeктивнoi вiдсoткoвoT стaвки

pизику фiнансoвoгo
poзpaxyнoк нe пpизвoдИтЬ дo пoвepHeIrHя Дo вaЛoBoгo мeтoдy, нaвiть якщo pir",-,o *puд"'нoгo
тaкИМ,
щo 3aзHaB змeHuJeHня
aктИBУ y пoдaлЬшloМУ пoкpащYrтЬся настiльки, щo фiнaнсoвий aктив 6iльшe Hе BBa)кaстЬся
кopиснoстi y peзyльтатi дii кpeдитнoгo ризикy.
l-{eЙ

eф

i вiдo6paжаються y стaттi кФiнaнсoвi дoхoдиD'
.Qoхoди з вiдсoткiв BизнaютЬся y складi пpи6yткy a6o з6иткy

Пpи6yтки та з6итки вiд кypсoвиx pi3ницЬ

y такiй iнoзeмнiй BaЛютi i
Бaлaнсoвa вapтiсть фiнaнсoвих aктивiв, дeнoмiнoвaних в iнoзeмнiй вaлютi, вИзнaчaстЬся
кoжнoгo звiтнoгo пepioду'
кiнeць
нa
HБУ,
пepepахogyrтЬся y Baлютv noдaння 3а кypсoм o6мiнy Baлют, встaнoвлeним
3oкpeмa
i якi нe e чaстиHoю визнaчeних вiднoсин xeд}кyвaння,
фiнaнсoвих aктивiв, якi oцiнюються зa aмopтизoванoю вapтiстю
<Пpибyтoк
вiд кypсoЁих piзниць>'
стaттi
кypсoвi piзницi BизнaЮтЬся у склaдi пpи6yткy aбo з6иткyy

,Г]ля

p,ля бopгoвих iнстpyмeнтiв, якi oцiнюються 3a спpaведливoю ваpтiстю, iз вiдo6pа}кel{нягv1 пepeoцiнки' y склaдi iнших
piзницi щoдo aмopтИзoвaнo'i вapтoсr'i
сyкупрlих дoхoдiв, i якi нe е чaстИнoю Bизнaчениx вiднoсин хeд}куBaння, кypсoвi
вiд кypсoвих piзниць>. lншi кypсoвi
y
кПpибyтoк
статтi
з6иткy
y
a6o
пpи6уткy
склaдi
бopгoвoгo iнстpyмetlтa BИзнaютЬся
piзницi вИ3нaютЬся y складi iнших сукyпних дoхoдiв y peзepвi пepeoцiнки iнвeстицiй.
вapтiстю, iз вiдo6paжeнням пepeoцiнки y склaдi пpИбyткy a60
.Qля фirtaнсoвих aктивiв, якi oцiнюються 3a спpaвeдЛивoю
куpсoвi piзницi ви3наютЬся у складi пpи6yткy a6o з6иткy y
хeджyванiiя,
вiдносин
Bи3нaчeних
Чaстинoю
i
якi
нe
€
збиткy,
стaттi кПpибyтoк вiд кypсoвих piзниць>; тa

склaдi

iз вiдoбparкeнням пepeoцiнкИ у
flля iнстpумeнтiв вЛасHoгo капiтaлy, якi oцiнюються 3a спpавeдЛивoю вapтiстю,
ir'"* .y*yn"rх дoхoдiв, кypсoвi piзницi BИзнaю'гЬся y складi iнших сyкупних дoxoдiв y peзepвi nepeoцiнки iнвестицiй'
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пPи1YlIтки дo ФIHAHсoвot 3вIтHoстI
зA PIк, якиЙ зAкIHчилвся з1 гPУдHя 2o2o
У тнcячax гpиBeнь

гpouJoвi кoщти та iх eквiвaлeнти

y
Tх eквiвалентiв нaлeжaть гpoшoвi кoшти y скpинЬкax PPo склaдiв-магaзинiв , гpoшoвi кoшти
мiсяцiв.
тpЬoх
пoгaшeння
тepмiнoм
iз
пepвiсним
бaнкaх
дo
paхyнкaх
в
тa
в
6aнкaх
Ha
кoшти
депoзитИ
дopoзi, гpoшroвi
Гpошoвi l(oшти в дopoзi являють сoбoю гpoшoвi кoшти, зiбpaнi в склaдaх-мaга3инaх Тoвapисr'вa i щe нe дeпoнoвaнi на
бaнкiвських рaХyнкaх нa кiнець звiтних пepioдiв тa нa кiнeць poку.

Дo гpoшoBих кoштiв тa

3мeншeння кoриснoстi фiнансoвих eктивiв

Тoвapиствo визHaс pе3еpв нa пoкpИтгя ovit<увaних кpeдитHиx зfиткiв стoсoBнo iнвeстицiй y бopгoвi iнстpyмeнти, якi
oцiнюються зa aмopти3oванoю ваpтiстю а6o зa спpaвeдливoю Bapтlстю, iз вiдo6paжeьtням пepeoцiнки y склaдi iнших
сyкyпнИх дoхсlдiв, зa6opгoвaнoст| зa дoгoвopaмИ opeHдИ, тopгoвo.i дeбiтopськoi зaбopгoвaнoстi тa активiв 3a дoгoвopaми,
нa кoжнy звiтну дary
a такo)к с.гoсoBHo дoгoвopiв фiнaнсoвих гаpaнтiй. Cyмa oнiкувaниХ кpeдИтнИx з6иткiв oнoвЛю€тЬся
iнстpyмeнта.
для вiдoбpaження змitl y кредитнoмy pИзику 3 мoМeнтy пepвiснoгo BизHaннЯ вiдпoвiднoгo фiнансoвoгo
Тoвapиствo аaB}t(дИ визнaе oнiкyвaнi кpедитнi збитки нa вeсЬ стpoкдiiфiнaнсoвих iнстpyментiвдля тopгoвoTдeбiтopськoТ
зa6opгoвaнoстi. oнiкyвaнi кpeдитнi з6итки oцiнюtoться:

.itI

.

o

зa Мeтoдoм a6сoлютнoТ суми за6opгoвaнoстi для зaбopгoвaнoстeй кoнтpагeнтiв, щoдo яких с iнфopмaцiя пpo
Hесплaтy внaслiдoк мo)клИвoгo a6o фактиннoгo бaнкpyтствa абo iншa нa oснoвi pitlення Кepiвництвa.

стoсoвнo peштИ тopгoвoT дe6ir'opськoТ зa6opгoвaнoстi вйзнaються oнiкyванi кpeдитнi з6итки iэ BикopИстaнHям мaтpицi
pезеpвiв зa стpoкaмИ фopмyвання нa oснoвi iстopиннoгo дoсвiдy Toвapиствa щoдo пoHесeння кpeдИтниx збиткiв зa

зBизHaчeнHямтaкиxпoгpyпaх-тopгoвi
пoпeрeднiвiсiмкваpтqлiв,щoпepeдyютЬoстaHHЬoNlyквapтaлУзвiтнoгoпepioдy.
пoтoнна, пpoстpoЧeHa 1-30 днiв,
зaбopгoвaнoстi:
тopгoвoT
мepeжi тa iншi кoHтpaгeHти 3a кorДИкatvlИ
дeбiтopськoТ
poзpaхyнкoм
пpoстpoЧeнa з1'60 дHiB, пpoстpoчeнa 61_1B0 днiв, пpoстpoчeHa 181-365 днiв, npoстpoчeна бiльшe365 днiв та
сеpeдHЬoзBа}кенoгo oнit<yвaHoгo кpедИтHoгo'pизикy зa кo}кHoю гpyпoю i кoшикoм.

.{ля всiх iншиx фiнaнссlвиx iнстpyмeнтiв ToвapистBo Bизнa€ oviкyвaнi кpeдитнi збитки нa BeсЬ стpoк дii фiнaнсoвиx
iнстpyмeнтiв, кoли вiдбyлoся iстoтнe збiльшeння кpeдитнoгo pи3Икy з MoMeнтy пepвiснoгo BизHaння. oднак, якщo
кplс![цтний pи:зик вiд фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa нe з6iльшився iстoтнo з мoмeнтy пepвiснoгo вИ3нaHI-lЯ, ToBapИстBo oцiнюс
pur-9-ii.
пoкpИття з6иткiв вiд цьoгo фiнaнсoвoгo iнстpyмeнтa y сyмi, яка дopiвнюе oнiкyвaнй_лii кpeдитним з6иткaм

".

npo,i1iro* 12 мiсяцiв.
1''.

oнi(yвaнi кpедитнi збитки 'нa BeсЬ стpoк дii фiнансoвих iнстpyментiв яBляютЬ сo6oю oнiкyвaнi кpедитнi збит'ки, якi

BИHикaIoтЬ y peзуrtьr'a.l'i yсiх мoжливих пoдiЁl дeфoлтy пpoтягoм oнiкyвaнoгo стpoкy дii фiнансoвoгo iнстpyмeнтa. l нaвпaки,
oнiкyванi кpeдИтнi з6иr'ки пpoтягoм ]'2 мiсяцiв яBляютЬ сoбoю частинy oЧiкyваних кpeдитниx збиткiв нa BeсЬ стpoк дii
iнстpумeнтa, якi
фiнансoвих ir.rстрyмeнтiв, якi, як oнiкуeться, виникнyтЬ y peзулЬтaтi пoдiй дeфoлтy для фiнaнсoвoгo
пiсля
звiтнoTдaти.
можltивi пpoтягoМ 12 мiсяцiв

**fh

lстoтнe з6iлlьшeння кpeдитнoгo pи3иl{Y
Пiд Чaс oцiнки тoгo, чи збi.llьшився кpeдитний pизик зa фiнaнсoвим iнстpумeнтoм iстoтнo з ,ЙoмeHIy пepвiснoгo визнaнняl
'T'овapиствo nopiвнюс pи3Иl{ HастaHl_rя
дефoлry зa фiнaнсoвим iнстpyмe'нтoм нa звiтнy дary iз pизикoм нaстaнHя дeфoлry
yвaги як
:за фiнaнсoвим iнстpyмeнтoм u. дo.y пepвiснoгo визнаHHя. Пiд нaс здiйснeння r'aкoT oцiнки Тoвapиствo бepe дo

кiлькiснy, .тaк i якiснy iнфoрмaцiю, якa е oбгрyнтoвaHoю тa пiдтвepджyBaHoю, BключHo з iстopинним дoсвiдoм тa
lrpoгнoзHoю iнфopмацieю, якa дoстyпнa 6eз дoклaданHя нaдлишкoвих витpат чИ зYсиль. Пpoгнoзна iнфopмацiя, якa
берс'ться дo уbaги, Bключa€ май6утнi пpoгнo3И щoдo галyзeй, B якИх пpoвaдятЬ сBoю дiялЬнiсть дeбiтopи ToBapиствa,
oтpиlиаtti зi звiтiв eкoнoмiчних eкспepтiв, фiнансoвих aнaлiтикiв, деpжaвHих opгaнiв, a тaкoж пiд нaс aналiзy piзнoмaнiтних
зoвнiшнiх /]*(epeл фaктиvнoТ тa пpoгHo3HoТ eкoнoмiчнoТ iнфopмaцii якa стoсy€тЬся oснoвнoТ oпepaцiйнoi дiяльнoстi

ToBa pИстBa.

l]eзaЛеiкHo вiд peзультaтy зaзначeнoi вищe oцiнки Toвapиствo пepeдбaнaе, що кpeдитний pИзИl] зaфiнaнсoвишt aктиBotи
збiльшився iстoтнсi з MoмеHry пeрвiснoгo вйзнaння, кoли виплaтй 3a ДoгoBoporи пpoстpсrненi бiльшe нiж нa 60 днiв, якщo
тiльки y'Гoваpиствa нешtае oбгрyнтoванo.iтa пiдтвepджyванoi iнфopмацii, яl<а вкaзyе нa пpoтl,!лe)кнe.

Hезвaжаючи нa BикЛaдeHe вище, ТoваpистBo пpИпyскa€, щo кpeдl4тHийpизик зa фiнансoвим iнстpyмeнтoм нe збiльшився
iстoтнo з мoмeHту пepвiснoгo визHаHHя, якщo фiнансoвий iнстpyмент визнaчa€тЬся яt< тaкий, щo ма€ низький piвeнь
кpeдИтнoгo pИ3Иl(y нa звiтну дaтy. фiнaнсoвий iнстpyмeнт вИ3нaЧa€тЬся яктaкий, щo Мae низький кpeдитниЙ pизик, якщo:
фiнaнсoвrlй iнстрyмeнт мaс низький piвeнь настaння дeфoлтy;

де6iтop Mас BeЛикy здar'нiсть вИкoнaти свoi зo6oв'язaння зa пb't'oкaми грoшotиx кoштiв :зa
кopoткoстpoкoвiй пepспeктивi; та

З4

догoвoрaми
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пPимIтки дo ФIHAнсoвot зBIтHoстI
зA PIк, якиЙ зAкIнчилBся з1 гPУДHя2o2o

У тиcячaх rp'4Beнь

негaтивнi змiни в екoнoмiчних тa гoспoдapсЬкИХ yмoвaх y
дoBгoстpoкoвiй пepспeктивi мoжyть, aлe нe oбoв,язкoвo,

змeншИтИ здaтнiсть пoзичaЛЬника BИкoнaти свoТзo6oв'язання за пoтoками гpoшoвИх кoштiв зa
дoгoBopaми.

Фiнaнсoвi aктиви, якi зазнали змeншeння кopиснoстi y peзyльтатi
дii кpeдитнoгo pизикy

ФiнaнсoвийaктИBввaн{аrтЬсятaкИм,щoзaзнaBзМeншеннякopиснoстiypeзyльтaтiдiTкpeдитнoгo

pизику,кoливiд6улиcя

oднa а6o 6iльшe пoдiй, якi маютЬ нeгaти вний вплив нa oviкyванi мaйбyтнi пoтoки гpoшoвИх кoштiв
вiд фiнaнсoвoгo aктиBy'
,Qoкaзи зMeншeHHя кopиснoстi у peзyльтатi дiТ кpeдитнoгo pИзикy вклюЧaютЬ дaнi, якi пiддaються спoстеpeжeHню, l.lpo

такi гtoдit':

(a) знaннi фiнaнсoвi тpyднoщi eмiтeнта aбo

пoзиvaльникa;

l

(б) пopyшeння yмoB дoгoвopy, HaпpИклaд
дeфoлт а6o пpoстpoнeння виплaт;
(в) кpeдитop(и) пoзиЧaлЬнИкa, з eкoнoмiчниx абo
дoгoвipних l'lpичИH, якi стoсyються фiнaнсoвиx тpyдHoщiв
пoзИчaЛЬHИкa, нaдae(ють) пoзИЧaлЬнИкy yстyпкy(и), якy(i) iнакшe кpедитop(и) навiть i нe poзглядaв(
ли| 6и(6|;

(г) вiрoгiднiстЬ тoгo, щo пoзИчaЛЬHИк зaзнае бaнкpyтства aбo пpoBoдитиrиe iншy
фiнансoвy peopганiзaцiю; абo

\

(r)

зHикHeHня актИBнoгo pинкy дЛя цьoгo фiнaнсoвoгo aктИBy y pезyльтaтi
дiТ фiнaнсoвих тpyднoщiв.

Пoлiтика с1lисання
Toваpиствo списyс фiнaнсoвий aктив, кoли iснye iнфopмaцiя, яка вкaзy€ Ha тe,
щo дe6iтop зaзнaв сepйoзних фiнaнсoвих
тpyднoщiвiнeiснyс: peалiстиvнoiпеpспектиBИщoдoйoгoвiдшкoдyвaння'нanpИклaД,кoлидeбiтopa
BИзнaлИяктaкoгo,
щo пiдлягaе лiквiдaцii aбo вiн poзпoчaB пpoцeдypИ 6анкpyтствa, a6o, y випaдкy з тopl'oвoю дe6iтopськoю зaбopгoвaнiстю,
суми зaбopгoвaнoстi пpoстpoчeнi 6iльше нiж тepмiн пoзoвнoTдaвнoстi згiднo 3 чиHним 3aкoнoдaвствoм, y зaлeжнoстi
вiд
тoгo яка дa]а llaстaH'e pанiшe. Cписанi фiнaнсoвi aктИви мo}кyтЬ пpoдoвжyвaти Bва)+{aтися тaкИМИt
щo пiдлягають
стягненнЮ згiднo з npoцeдypaмИ вiдшкoдyвaння ToвapистBа, 3 ypaхyBaнняM нeoбxiдних юpидичних
кoнсyльтaцiй. Бyдьякe здiйснeнe вiдшкoдyвaння BизHa€тЬся y склaдi пpи6yткy a6o з6иткy.
Пpипинeння ви3}laння фiнaнсoвиx aктивiв

liir,
_
Тoвapиств'o пoиnИня(:

tJи3нaBaти фilrансoвий aктиB лиlle y Tиx BИпaдкaхI кoлИ пpипИняютЬ свcю
дiю дJгoвipнi пpaBa нa
пoтoки гРiJшoвих кoLl.tliв вiд дaнoгo aктиву; aбo ж кoли вoнa пepедar
фiнaнсoвий aктив i всi iстoтнi pизlдкИ й вигoди,
пoB'язaHl'з BoЛoдiнHям цИм aктИвoм, iншoмy пiдпpиемствy. Якщo Toвapиствo He пepeдa€ i не зaлишас
зa сoбoю yсi iстoтнi
pИзИКИ й'Ьигoди, пoв'язaнi з вoлoдiнням актиBoм, i пpoдoвжус *o"'pЬrtorra"
пepeданий a*'"r, roдi вoнa вИ3Hас свoю
Чaсткv в дaHoму aктивi тa пoв'язaнe з ним зoбoв'язaння Ha сумy, якy Тй, мoжливo, пoтpi6нo 6yдe
зaплaтити. Якщo
Тoвapиствo збepi гae усi iстoтн i pизики й вигoдvt, пoв'язанi з вoлoдiн ням пepeдан Им
фiнaнсoвим aктивoм, Boнo пpoдoвжy€
BИзHaBатИ цей фiнaнсoви й aкти'в, a тaкoж ви3Haс за6езпeчeнi застaвoю сyми пoзик y poзмipi
oтpйманих нaдхoд}(eнЬ.

Фiнaнсoвi зo6oв'язання тa iнстpyмeнти влaсногo кaпiтaлy

\

Фiнансoвi зo6oв'язaння
Усi l}rir_:эrrсoзi зoбoв'язання oцiнюються y пoдaлЬшoМy зa aмopтизoванoю вapтiстю iз викopистaнI]яM мeтoду
eфeктивнoi
вiдсoткoвоi r;'l'aвки a6o'за спpaведЛиBoЮ вaртiстю, iз вiдo6paжeнням пepeoцiнки y складi пpи6утку aбo
з6итt1y.

фiнансoв'i зo6oв'iзання, якi oцiнюютЬся y пoдалЬшoмy за амopтизoвaнoю ваpтiстю

якi, yтpимуютЬся д.,|я тopгiвлi aбo визнaчeнi як тaкi, щo oцitiюroться ja спрaвeдливoю вapтiстю,
iз вiдб6pаженням гiepeoцiнки y склaдi rlpи6yткy aбo з6иткy, oцiнюються
Y пoдaЛЬшol\ly ,h a'oрr"ruванoю ваpтiстю iз
tJillкopИстa H HяМ мeтoду eфeктивнoI Ьiдсoткoвoi стaвкLl.
Фitroltсtlшi зo6oв'язaнttя,

Me'год gфeктиeнoТ вiдсoткoвoТ стaвки являс сo6oю мeтoд poэpахyнкy амopти3oвaнoT ваpтoстi
фiнансoвoгo зoбoв,язання i
рoзпoДiЛу витpат з вiдсoткiв гlpoтягoм вiдпoвiднoгo пepioдy. Ефeктивнa вiдсoткoва стaвкa явля€ сoбoю стaвкy, якa тoЧнo
дИскot]тy€ oнit<yвaнi майбyтнi BL4плa1'и гpoшoвиX кoштiв (вклюvнo з yсiмa кoмiсiями зa дoгoвopaми сплаченими абo
oтрИМaнИмИ, якi стaнoвлять нeвiд'емну чaстиHy eфeктивнoi вiдсoткoвoТ стaвки, BИтpaти
на здiЙснeння oпеpaцiT тa iншi
пpeмiТ a6o дискoнти) пpoтяroм oнiкyвaнoгo стpoкy викopистaнHя
фiнaнсoвoгo зoбoв'язaння a6o, кoли дol-1iльнo,
кoрoтшolo пepioдy дo aМopтизoBaнoТ вapтoстi фiнaнсoвoгo зoбoв,язання'

Пpипинeння ви3нання фiнансoвих зo6oв,язань

Toвaриство пpИпиHяе BИзнaвaтИ фiнaнсoвi зoбoв'язa'ння тoдi i тiльки тoдi, кoли зoбoв'язaння
Toвapиства вииoнaнi,
вiдмiненi'aбo сп.flИвa€ стpoк Tх дiТ. Piзниця мiж балaнсoвoю вapтiстю
фiнaнсoвoгo зo6oв'язання, Bи3HaHHя якoгo бyлo
пpИпИнeнel i кoмпeнсaцieю сплаЧeнoю aбo дo виплати BИзHaeтЬся y склaдi пpи6yткy aбo з6иткy.
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пPиMIтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI

3A PIк, якуaЙ зAкIHчилBся з1 гPyдHя 2o2o
У тиcячaх гpиBeHь
Biдo6paжeння пoтoкiв гpolДoвиx кoштiв на нeттo-oснoвi
Згiднo з BИмoгaМИ MсБo 7 (3вiт пpo pyх гpoшoвИх кoштiв>, який пepeдбaчa€, щo Haдхoд}кeHHя тa Bvlплaтv1 гpolДoвих
кoштiв мoжуть вiдoбpaжaтИсЬ на Heттo-oснoвi, якщo o6opoти гpoшoвих кoштiB € швидкими, сyгvlи вeликими i пepвiсHi
теpмiни пoгашeння € HeвеликиMИ (дo тpьoх мiсяцiв), ToBapИствo пoдa€ вiдпoвiднi нaдxoджeння тa вибyття гpoшoвих
кoштiв нa нетгo-oснoвi. 3вiт пpo pyХ гpotДoвИх кoштiв склада€тЬся пpямим мeтoдoм

5.

сyтr€Bl

oБлlкoвl сyд}кЕнHя тA oснoвHl д}кЕPЕлA HEBизHAчЕнoстl oцlнoк

5, вимaгaс вiд кepiвництBа викopистaнHя
пpoфeсiйниx суджeнЬ, oцiнoк тa пpИпyщeнЬ стoсoвнo 6aлaнсoвoi ваpтoстi активiв та зoбoв'8зань, iнфopмацiя пpo якi нe е
тaкoю oчeBиднoю в iнших джepeлax. oцiнки тa пoв'язaнi з HИми пpипyщeння 6азyються нa iстopиvнoмy дoсвiдi та iнших
фaктopaх, якi, нa дyмкy кepiвництвa, BвaжaютЬся дoцiлЬниMИ y циx oбстaвинax. ФaктИчнi peзулЬтaти мo}l{yтЬ вiдpiзHятися
вiд тaких oцiнoк.
3aстoсyвaння o6лiкoвoT noлiтики ТoвapИствa, викладенoi y, Пpимiтцi

oцiнки та вiдпoвiднi пpИпytцeнHя пepеглядaютЬся нa пoстiйнiй oснoвi. Peзyльтaти пepeглядiв oблiкoвих oцiнoк

it' i

BизHaютЬся у тoмy пepioдi, в якoмy здiЙснюеться такий пеpeгляд, якщo pе3yлЬтaт пepeглядy вплива€ лишe Ha цeй пepioд
a6o y пеpioдi пеpeгЛядy тa мaйбyтнiх пepioдaх, якщo pезyЛЬтaт пеpегЛядy вплИBа€ на пoтoчний тa мaй6yrнiй пepioди.

Кpeдит-нoти вiд пoстанальникiв
Тoваpиствo oтpиMУ€ кpедит-нoти вiд пoстанальникiв тoваpiв за пpeтeнзiями llа зни)кeння якoстi пoставлeних фpyктiв та oBoчiв пpoти
заявлeнoi у виrлядi заpахyвaHHя сyм HaAaHИх 3ни}кoк y вapтiсть HастyпHих пapтiй пoставлeних тoваpiв, Tакi знижки 3a кpeдит-Hoтaми
o6лiкoвyються y складi вИзначeнHя балансoвoТ ваpтoстi тoваpiв , а зни)+(ки пo тoваpaХ пpoданих нa цeй мoмeнт, визнaютЬся напpямy в
складi сoбiBаpтoстi peалiзoваних тoваpiв

oснoвнi д)кeрeлa нeвизначeнoстi oцiнoк

,{aлi нaвeдeнi oснoвнi пpйпyщeirня стoсoBнo мaйбyтньoгo'гa iнuJi oсHoBHi д>кepeла неBИзнaЧeнoстi oцiнoк нa звiтнy дaтy,

щoдo яких iснye знанний pизик тoгo, щo Boни станyтЬ пpичинoю суттeвих кoригyBaнЬ бaлaнсoвoT вapтoстi aктивiв тa
бoв'язань пpoтягoм нaстyпнoгo фiнaнсoвoгo poкy.

зo.

lii,,

oijdioцii'з пoв'яloнutvt.l

i''

cmopoнаMu.

,7r

У Хbдi свoеТ звичaйнoT дiяльнoстi тoBаpИствo пpoвoдитЬ oпepaцii з noв'язaними стopoнaми. Biдпoвiднo дo MCФ3 9,
фiAaнсoвi iнстpyменти пoвиннi пepвiснo вiдoбpaжaтися зa спрaвeдливoю вapтiстю. 3a вiдсутнoстi активнoro pинкy для
таких oпеpaцiй для тoro, щoб визнavити, vи здiйснюBалИсЬ oпepaцii зa pиHкoвиMи чи нepинкoвими пpoцeнтниMи
стaвкaмИ, викopистoвyються пpoфесiйнi сyджeння. Пiдстaвoюдля сyдн(eHHя e цiHoyтвopeння на аналoгiчнiвиди oпepaцiй
iз непoв'язaними стopoнами i анaлiз eфeктИвнoi пpoцeHтHoT стaвки, Умoви oпepацiй з ПoB'язaними стopoнамИ oписaнi y
Пpимiтцi 25 тa 28

щl

Cmpoкu Kopucнoeo вuKopucmoння oснoвнux зoсo6iв

oцiнка стрoку кopИснoro вИкopистання o6'ектa oснoвнИx зaсo6iв e пpeдмeтoм пpoфeсiйнoгo сyд)кeння кepiвництвa,
зaсtioвat.]oгo на,t1tlсвiдi BикopистaнHя aналoгiчних aктивiв. Пiд uас визнaЧeння стpoкiв кopисHoгo BИкopистaння активiв
кepiвництвo BpaxoвУ€ умсlви oнiкyвaHoгo BИкoрИстaHHя актИвy, йoгo мopaльнийзнoс, фiзинний знoстa yмoви, B якИх
експлУaтУ€тЬсятaкиЙ
актив. 3мiнa бyдь-якoi з l{L|х ytvloв aбo oцiнoк мoжe y peзyльтатi пpи3вестИ дoкopигyBaння мaйбyтнiх

HopM aмopтИзaцiТ. oблaднaння для тopгiвлi aмoрти3У€тЬся пpoтягoм oнiкyваниx стpoкiв кoриснoro викopистaннЯ,
BИзнaчeних v пpИмiтцi 14. oнiкyвaний стpoк кopис|loгo BИкopистaHня l(opИгy€тЬся, кoЛи iснУr плaн пoвнoТ мoдepнiзaцiТ
oблaднaння pегioнaльнoгoстpуктypнoгoпiдpoздiлyyнaйближнoмyмaйбyтнЬoмy.УтaкoмyBипадкyбaлaнсoвaвapтiсть
вiдпoвiдioгoтopгoвoгoo6Лaднaння,щoнe6yдeвИкopистoвyвaт'исявпOдa/!Ьшoмy,
aмopтизy€тЬсяпpoтягoмпepioдyvaсy
дo зaпЛaHoваниx po6iт з мoдepнiзaцi[.
Оцiнхo зoпociв

flo запасiв
peaл iзa

HaЛe}кaтЬ тoBapи,

якi вiдo6paжaютЬся 3а мeншoю 3 двox вeличий: пepвiснoi ваpтoстi aбo

Чl4стoI вapтостi

цiT.

Ha кoжну звiтнy датy Toваpиствo oцiнюе свoi зaпаси нa пpедмет Haявнoстi надлишкoвoT кiлькoстi тa мopaлЬHoгo зHoсy

зa нeo6хiднoстi, фopмye peзepв нa знeцiнeння тoвapiв шляxoм poзpaхyнкy сyми 'пpoдaних пapтiй тoвapiв,

i,

щo

o6лiкoвyвались нa кiнeць звiтнoгo пepioдy нижчe бaлансoвoT ваpтoстi в пepioдi дo мoмeнтy випyскy фiнансoвoT звiтнoстi'
l-]eй peзepв Bимагa€ викopистaння пpипyщeнЬ щo дo Moмeнтy випyскy фiнaнсoвoТ звiтнoстi бiльша Чaстинa паpтiй тoвapiB,
щo o6лiкoвyвaлися нa кiнeць звiтнoгo пepioдy , пpoданa, так як тepмiн збepiгaHня oвoviв i фpyктiв е t<opoтким.
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пPиMIтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI

3A PIк, якиЙ зAкIHчилBся з1 гPyдня 2o2o
У тисячax гP'4Beнь
вИкoнaHня oпцioнy нa пoдoв)+(eHня дoгoBopy. oпцioни нa пoдoв}(ення вкЛючаютЬся
дo стpoкy opeнди тiльки y тoмy
BИпaдку, якш1o iснyс дoстaтня впeвнeнiсть y тoмy, щo дoгoвip 6yде пoдoвжeнo.
,Qля

opенди, як пpaвИлo, нaйбiльш знaЧyщими с тaкi фактopи:

Toвapиствo вpaХoвy€ дoсвiд щoдo кoжHoгo oкpeMoгo o6'сктy нepyхoмoстi, щoдo якoro Toваpиствo мar iстopiю пpoлoнгацii
дoгoBopy пiсля спливy пepшoгo кoнтpaктнoгo стpoкy;
У Toвaриствa, як пpaвилo, € дoстaтня впeвненiсть y тoмy, щo Boнa пoдoв)l(итЬ (a6o нe пpипинить) opендyl яl{щo
для
пpипИнeння (a6o вiдмoви вiд пoдoвжeння) дoгoвopy opeHди встaнoвлeнi знaннi штpaфи;

У Тoваpиствa € вИзнaчeHa та зaтвepджeнa стpатeгiя дiяльнoстi, щoдo opeHди активiв якi бeзпoсepeдньo пoв'язанi
oснoBHoю дiяльнiстю.

з

Усi oпцioни Ha пoдoв)кeння дoгoвopiв opeндll oб'ектiв нepyхoмoстi 6ули вiдolpaжeнi y склaдl зo6oв'язaнь 3 opeнди,
oскiльки Toваpиствo Maлa дoстaтHю впeвнeнiсть y пoдoвжeннi цих дoгoвopiв opeнди (ни
фактopи зaзнаveнi вищe.

ф

Тx

нepoзтopгнeннi), вpaxoвyюЧи

Стaвкa дoдaткoBИх зaпoзичeHЬ opеHдapя, BикopИстанa пpи po3paхyнкaх 6aлансoвoT вapтoстi aктивiв y
фopмi пpaва
кopИстУваHHя тa зoбoв'язaнЬ 3 opеHди, Ьизнaчaсться як сepеднЬoapифмeтиннa пpoцeнтнa стaвкa 3a нoвими кpeдитaми
нeфiнaнсoвим кopпopацiям y poзpiзi видiв вaлют i с'гpoкiв пoгaшeння (щoмiсячнi данi стaтистики
фiнaнсoвих pинкiв HБУ
зaкЛaдкa <<4'I1.з' Пpotцeнтнi стaвкИ зa HoBИMи кpeдИтaМи нeфiнaнсoвим кopпopaцiям 1y poзpiзi видiв вaлют iстpoкiв
пoгaшeння

>).

хapактep poзpaхyнкiв, кepiвництвo Toвapиствa Bвa}ка€ нeдoцiльним po3кpивaти нyтливiсть бaлансoвoT
кopИстyвaHня тa зoбoв'язанЬ з opeнди. дo змiн y 6yxгaлтepськиx oцiнкax вiднoснo
зaклaдeнoT у дoгoвip пpoцeнтнoi стaвки тa стpoкy opeнди активiв.
Bpaxoвуюни o6сяг

вapтoстi aктивiв

i

y фopмi пpaвa

6. дoхlд.

oснoвним джepeлoм дoxoдiв € oптoва тopгiвля фpyктами тa oвoчами в сгpУкrypHих пiдpoздiлaх Toваpиствa
Pigнe, хмeлЬницький, lвaнo_Фpанхiвськ, КиTв, Biнниця, oдеса, MикoлaТв, Хapкiв,
днiпpo Bиpyчка BизнаrтЬся
кoiiдpoлю Haд тoваpoм пoкyпцю. BиpУчка Bизllа€тЬся oдHoмoмeнтFlo

vфnouiстpyктyгrачистoгoдoхoдyвiдpeaлiзацiTтoваpiвтапoслyг

в мiстaх Львiв, Tepнoпiль,

склала:

в мoмel{т пepeхoдy
':j'

. i,l

2020 piк

i
1,
I

l'laзвa тa кoд вИдy eкoнoмivнoI дiяльнoстi y вiдпoвiднoстi дo клaсифiкaцiT видiq
eкoнoмiннoТ дiяльнoстi flк 009:2010, за здiйснeння якoro oтpимaнo дoхiд

Ч

Cyмa
oтpиtианoгo

Питoмa вara,
%

дoхoдy

46.31 oптoвa тopгiвля фpyктами й oвoчaми**

2 L29

3гiднo iз MсФ3 L5 "Bиpунка зa дoгoBopaMИ з пoкyпцями" виpyнка Bи3нанa 3
ypaХyванняМ зyстpiнниx дoгoвopiв пoстaвки тpaнспopтних, лoгiстинних тa пoслyг

-2L788

opендy й eксплyaтацiю влaснoгo чи opeндoBaнoгo неpyхoмoгo майнa

290

o,ot%

L

0,00%

пepeдпpoдaжнoТ пiдгoтoвки тoвapiв 3 пoкyпцями -тopгoвими мерe}кaми

68.20 Hадання

B

52.10 Cклaдськe гoспoдapстBo

99,99%

71_4

2to88t7

Haзвa тa кoд вИдУ екoнoмiннoТ дiяльнoстi y вiдпoвiднoстi дo клaсифiкaцii видits
eкoнoмiннoi дiяльнoстi ,{К 009:201c, зa здiЙснeння якoгo oтpимaнo дoхiд

з7

Cyмa
oтpимaнoгo

дoхoдy

loo,00%

Питoма вага,
o/o

тoB

<<тPoпIк>>

пPиMIтки дo ФIHAHсoвot зBIтHoстI
зA PIк, якиЙ зAкIHчилBся з1 гPyдHя 2o2o

У тисячax гp']Beнb

46.31 oптoвa тopгiвля фpyк'т'aми й oвoчами**

I 775 з56

3гiдlio iз MсФз 15 "Bиpyvкa зa дoгo.opaми 3 пoкyпцями'' виpyнкa BИ3Hана з
ypaхyBaнням зyстpiнних дoгoвopiв пoстаBки тpaнспopтHиХ, лoгiстинних тa
пoслyг

-18 622

пepeдпpoдa}кнoТ пiдгoтoвки тoвapiв з пoкyпцяMИ -тopгoвимИ мepe)кaми

68.20 Haдaнrlя B opeндy й eксп.rlyaтaцiю влaснoгo чИ opeндoванoгo нepyхoмoгo

мaйна

52.10 Cклaдське

гoспoдapствo

99,9s%

s07

o,0з%

280

0,02%

I

1757 52L

t00,0o%

** B склaдi BиpyЧки
вiд peалiзацiТ тoвapiв тpaнспopтнi витpaти нa влaсний тpaнспopт,
щo викoнy€
дoстaBкy тoвapy y 2020 poцi склaдaютЬ 36 109 тис гpн

A
ЁEtt'

7.

сoБlBAPтIстЬPEAлlзAцlT
Coбiваpтiсть peалiзaцiT за poки, якi закiнчилися З1 гpyдня 2o2oтa 2o:rg poкy, 6yла пpeдстaвлеHа
тaким чинoм:
2020
сoбlваpтiстЬ PeаЛiзoваних пoкyпних тoваplв
пeрepахyнoк сoбlваpтoстi пpи пoвepненнi тoваplв/змlнl сyми кorипeнсацгi
сo6iвapтlсть наAaних пoслyг
3нeцlнeння запасlв
кpeдит_нoти oтPимaнl вlд noстаvальникlв
1

3нeцiненнязапасiвпpoведeнoщoдo

тoвapiв,якiсписанi

80з

521'

1

2019
1 821 531

1

-4 31s
177

490 280

-з 47з

-2817

-l I ne,

-lq7c

485 521

дoTхнистoiваpтoсгipeaлiзацiТ'Примiткa17

КрЬ6и.'-*o'и oтpимaнi вiд noстaнaльникiв-нepeзидeнтiв пpoтягoм poку, якиiiзакiнчився
31 гpyдня 2020 poкy, qкhадають neвнi
кolhп€'нсацii, i пoдaютЬся на нeттo-oснoвi за
рaxyнoк взa€мнoгo зapaхyвaння ваpтoстi нaсryпних пapтiй постaвлeциxтoваpiв,, a знижки
пo ъdgаpaХ пpoдаHих на цeй мoмент, визнаютЬся нaпpямy в склaдi сo6iвapтoстi
рeaлiзoвaниx.гoваpiв
t'

"fl

31

AдмiнiстpaтиBнi Bитpaти

гpyдня

poкy

2020

Aмopтизaцiя oсHoвHИx зaссl6iв, нeмaтepiaльниx aктивiв тa MHMA
Бaнкiвськi пoслyгИ
Bитpaти на стiльникoвий зв'язoк та iнтepнeт_пoс.rtyги
Bитpaти кoмyнaльнi Ha yтpиМаHHя oснoвнИх зaсoбiв, oпеpaцiйHa opeндa

227
2670
72з

31 гpyдня 201'9

poкy
2s5

2217
754

oснoвниx зaсoбiв

495

522

7I

46

5 7LO

5 990

16

29

1

083

Lз7з

1

58з

2 687

1

510

I 455

14 088

15 32з

Bитpaти мaтepiaльнi
Bитpaти Ha пepсoнaЛ
Bитpaтиl нa пoЛiпшeнHя й

пoтoчний peмoнт нeoбopoтних aктивiв

Пoслyги стopoннiх opгaнiзaцiй адмiнiстpaтивнoгo

пpи3Haчeння

Bитpати на слylк6oвi вiдpяджeння
Bитрати нa тexнiчне oбслугoвувaнHя, peMoнт, зaпчaстИни, пaлИвoмaстильнl мaтеpia.ли нa тpаHспopт aдмiнiстpaтивнoгo пpи3нaЧeння
Bсьoгo витpaт

з8

289
0

тoB

<<тPoпIк>>

пPимIтки дo ФIHAHсoвlэi зBIтHoстI

3A PIк, якиЙ зAкIHчилBся з1 гPУдHя 2o2o
У тиcячax rpнBeнь
31

rpyдня

2020

Bитpaти нa з6щ
Aмopтизацiя oсHoвt]иx засo6iв тa MHMA

poкv

в

lншi витpaти, пoв'язанi зi з6yтoм тoваpiв, викoнaнням po6iт, нaданняri
пoсЛyг

Maтepiальнi витpaти, пoв'язанi зi з6yтoм тoвapiв
[3итрати нa пepсoнаrt

17 72з

82

254

89 955

59 4з9

7 478

920

3 655

2 944

з5 850

зL2o7

724

902

з42

з 911

195

2ro

04з

77 697

17 67з

15 446

2Lt88

18 622

Пoлiпшення й peмoнт oз, MHMA, HMA

e
ffi"

Пoслyги стopoннix opгaнiзaцiй, пoв'язaнi зi з6yтoм тoвapiв

5

пpeдстaвнИцЬкi витpaти пoв'язaнi зi збyтoм тoвapiв
Tpaнсnopтнi вИтpaтИ пoв'язaнi зi збутoм тoвapiв
16

УтpИМaнHя

oз,MHMA, HMA, пoв'язaниx зi з6yтoм тoвapiв

Пoслyги пepeдпpoдaжнoT пiдгoтoвки тoвapiв, лoгiстиннi, тpaнспopтнi,
маpкeтингoвi l'loслyгИ за дoгoвopaми Hадaння пoслyг iз кoнтpагeнтаМипoкyпцями
i витpати визнaнo

Bиpyvкa пo дoгoвopaх з noкyпцяtvlи -цoхoди
MсФз t5
I ii-:
згopнyт.й
MсФз {,6 BитpaтИ на амopтизaцiю пpaBa кopистyвaння aктивoM в opeHдl

poкy

!5 079

Bитpaти нa вiдpяджeннл пpацiвникiв, зaйнятиx збyтoм
Bитpaти Ha тpaHспopтyвaння тoвapi

31 rpyдня 2019

-21 188

'f

-78622

8 866

I r94

195 937

158 847

'l
!

BсЬoгo Bитpaт

31

lншi oпe

йнi витpaти

Biд'eмнe зHaЧeHня кypсoвих piзниць (oпepацiйнi)

€

ДoHapaхoвaнo l1,{B умoвниЙ прoдa}к, пpoдa}к нижнe сo6iваpтoстi, нe
вiдшкoдoвaнe
Peзepв сумнiвних бr:ргiв Tfl3 мeтoд1oм aбсoлютнoT сyми
Знецi'нeння вapтoстi тoвapiв ( зa пapтiями нa oст. звiтнy дary
нистoT peaл iзaцi йнoТ вapтoстi)

rpyдня

31 гpyдня 2019

2020

_

58 860

8 548

19 596

5 055

Bз4

4 838

1.786

2 8з7

769

7з9

t47

з3

130

657

69

-2 626

з2

402

8з222

20485

1

дo piвня

lншi витpaти oпepацiйнo[ дiяльнoстi
oпЛaтa пpацi, €CB мoбiлiзoваниx пpaцiвникiв
Штpафнi сaнкцiТ, пeня
Peзepв oнiкyванИx Кpeдитниx з6иткiв T,QЗ мeтoдoм poзpaхyнкy мaтpицi
кpедИтt{ИX pизикiв

Cписaння непpИдaтHИХ дЛя пoдaлЬш'oгo BИкoристaння зaпасiв,'.нeстaнi
Bсьoгo витpaт

з9

тoB

<<тPoпrк>>

пPиMIтки дo ФIHAHсoвot звIтHoстI
зA PIк, якиЙ зAкIHчилBся 31 гPyдHя 2o2o
У тtаcячax гpнBeнь

9. lнlДloпЕPAцlЙнlдoхoди
Iншi oпepaцiйнj дoxoди

31 rpyдня
2020 ooкv

31 гpyдня 2019

18 648

47 247

2L8

175

0

4

зз9

4з7

Lз4

r46

28

477

5 200

168

4з

2з

207

0

з19

0

58

280

25 195

42958

.(oдaтне знaчeння куpсoвих piзниць
Дoxiд вiд пpoдажУ нeo6opoтниx aктивiв
.{oхoди вiд 6eзoплaтнo oтpиманиx тoвapiв, активiв. дoпoмoги
Biдсoтки

oтpимaнi

I

Cyми стpaхoвoгo вiдшкoдyвaння oтpиманi
,{oхoди вiд пpeтeнзiй
Сyми 6eзнадiй нoT кpeдитopськoT зa6opгoванoстi

#

Кopигyвання peзepBy сyмнiвних бopгiв на сnлaveнi суми
Bизнaння дoхoдy пpи зaкpиттi дoгoвopiв opeнди нepyхoмoстi внaслiдoк

зaстoсУBaHHя

MсФз

16

Bизн'aння зHижкИ no oплатi зa opeHду нepухoмoстi внаслiдoк кoвiд_
кapaйтинy - зaстoсyвaHня спpoщеHнЯ пo MCФ3
I

lншi дoхoди

1o. ФlljAli(оBl
Фiнa

в

BитPAти
31

aтИ

Biдсoткvf,щo BклЮчaютЬся дo склaдy витpaт- вiдсoтки 3a кpeдит
Biдсoткflr1 щo BклюЧaютЬся

дo склaдy витpaт- iншi фiнaнсoв i витpaти

.(oдaткoвi фiнaнсoвi вtafpати пo кpeдитax тa пoзИкaХ
Фiнaнсoвi BИтpaти пo пpoцeнтaх з oрeндИ aктивiв 953 (MсФз 16 ''opeндa,,)

*E

11.

ФlHAHсoвl дoхoди

фiнaнсoвi дoxoдИ
,{oхiд вiд aмopтизaцiT дискoнтy дoвгoстpoкoBoi зaбopгoвaнoстi зa
гapaнтiйним плaтe)кeм пo opендi нeoбopoтних aктиBiв

12.

грyдня

2020

31 гpyдliя 2019

!,'

2 074

2 649

198

72

427

з7o

6 694

7 з7з

9 394

10463

31 гpyдьlя
2020 poкv

31 гpyдня 2019

242

205

31 rpyдня

31 гpyдня 2019

poкy

ll-ltlJl BитPAти

lншi витtlати

2020 poкv

Зaлишкoвa вapтiсть нeoбopoтних aктивiв пpи списaннi

27

1з.

poкv

poкy
з7

пoдAтoк HA пPиБyтoк

oснoвнiкofult]oHeHтипoдаткyнапpи6yтoкзаpoки,якiзакiнчилися31гpyдня

202oтa2o79poкiв,бyлипpeдстaвлeнiтaкимчинoм

Bитpати з noдаткУ нa пpи6yтoк, вiдo6paжeнi y склaдi пpибytкy vи
збитку за piк. склaдаються з тaк}lх кoмпoнeнтiв:
У muсячqх укpаii'нськuх еpuвень

2020 p.

Пoтoчний пoдатoк

5 189

40

2019

p.

L8 767

тoв <тPoпrк>
пPи}lIтки дo ФIHAHсoвoi звIтHoстI

зA PIк, якиЙ зAкI}lчилвся

У тэtcячax гpИBeнь

зlгnйдHя 2o2o

Biдстpoveний пoдатoк
Bитpaти з пoдаткy нa

-228

пpи6рoк зa piк

4 967

тoваpИствa 3a 2o2o piк тa зa 2019 piк oпoдaткoвy€тЬся

19 950

пoдаткoм на пpи6yгoк за ставкoю 18%. Bивipeння Bитpат
наведеHo

""*""no"u'o*

2020 p

Пpибyтoк дo oпoдaткyBaння

Тeopeтиннi пoдaткoвi BИтpaти,a встанoвлeнoю
3акoHo,и стаBкoю ].8%
Пoдаткoвий eфeкт статeй, якi нe виpaхoвyютЬся
для BизHaчeHня
oпoдaткoвУBанoгo пpибyтку
Пoдaткoвий ефект тимvaсoвих piзниць

*.)

1 L8з

2019 p.

28 065

1L0 008

5052

19801

7з7

Bитpaти за дивiдeндaми, якi нe пlдлягаютЬ виpахyвaнню
Bитpaти з подaткy нa пpибyтoк зa piк

-1

0з4

-228

1 18з

0

0

4 961

19 950

Biдмiннoстi мiж MCФЗ тa пpавилами oпoдаткyвaння
в УкpaТнi пpизвoдятЬ дo виникHeнHя пeвниx
тимЧасoвих piзниць мiж
6aлансoвoю вapтiс'гю aктивiв тa зo6oв'язaн ь
для tцiлeйфiнaнсoвoi'звir"oс'i ra iхньoю пoдaткoвoю бaзoю. Hижчe
пoкaзaний
пoдaткQвий вплив змiн цИх тимчaсoвих piзниць
].

сiчня

2019 p.
У

пt u сяu

ах у кpoj'н ськu х rpuвеl1ь

зaпaси =a
!eбiтopdцка забopгoвaнiстЬ за тoвapl4,
po6oти,'ioслуги

.

тaнof

31 гpyдня

BИкopис_

31 гpyдня

2019 p.

тaнof

2020 p

нapaxoваHo

Пoдаткoвий eфeкт тtlмнассlвих
pl3HицЬj.jДo пiдлягaють вИpaХysaнню
oснoвнi1qiboби, нeмaтepiaлЬнi aктиви

Bикopис-

нapaхoваllo

?.5

-2L

4

57

61

44

877

915

з44

L259

10з

10з

-172

-69

2 7з6

-2Iз6

0

0

0

2 205

-1 18з

I022

228

'125L

Пoтoчнi зa6езпeчeння

fl

lнше
Biд'емнe значeння o6,екта
oпoдaткyBaння пepeHeсeHe нa наст.
piк

Чистi вiдстpoнeнi

п oдaткoвi

aктиBИ

Biдстpсlveнi noдаткoвi aКтv1Bитa зoбoв'язaння
вза€мHo зapахoвyютЬсяl кoли iснyс юpидичнo aa*pinrure
пpaBo 3apаxoвyвати пoтoчнi
пoтoчHих пoдаткoвих зoбoв'язаHь i кoли вiдстpoнe"i
noд"r*" на пpи6рoк сToсyються oднoгo i тoгo сaмoгo
;:i:]:::::;Ь1i].o'*'"o*

14.

Tакi сyмll' визначенi пiсля належнoгo Bза€Mнoгo
заpaхуванHя, 6yли пoдaнi в звiтi пpo
фiнaнсoвий сгaн нa 31 rpyдня 2020 poкy

oснoBl{lзAсoБи
Станoм нa 31 гpyдЁя 2020 тa 2019 poкiв i 1 сiчнл
2019 poкy oснoвнi зaco6и ilулиlrpeдстaвлeнi

47

тaким чиHoм

