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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Власникам і управлінському персоналу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Світ-
Агро»»   

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім 
«Світ-Агро»» (далі – «Товариство»), що 
складається зі: 

- звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 
р.; 

- звіту про сукупний дохід, звіту про власний 
капітал та звіту про рух грошових коштів за 
рік, що закінчився зазначеною датою; та  

- приміток до фінансової звітності, включаючи 
стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, 
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 р., 
та його фінансові результати і грошові потоки за рік, 
що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку («НП(С)БО») та відповідає 
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» щодо складання 
фінансової звітності. 

Основа для думки 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з 
цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого 
звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним Кодексом Етики Професійних 
Бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти 
незалежності) («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту  
фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. 

 Інші питання 

Аудит  фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. був проведений іншим 
аудитором, який 9 червня 2020 р. висловив немодифіковану думку щодо цієї  фінансової звітності. 

Інша інформація 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з 
інформації, яка міститься в Звіті про управління за 2020 рік, підготовленого відповідно до вимог Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших застосовних законодавчих та 
нормативних актів, але не містить  фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.  

вул. Фізкультури, 28 
Київ, 03150 

Україна 

 
Т: + 380 (44) 284 18 65 

Ф: + 380 (44) 284 18 66 

 
info@bakertilly.ua 

www.bakertilly.ua 

















































ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД «СВІТ-АГРО» 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 
(у тисячах гривень) 

 

28 

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1. Інформація про Товариство 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «СВІТ-АГРО» (далі – Товариство) 

створене у формі товариства з обмеженою відповідальністю відповідно до законодавства України.  

Основною сферою діяльності Товариства є продаж сільськогосподарським підприємствам таких 

товарів як: кокцидіостатики для курчат бройлерів, молодняка курей, індиків, кролів; амінокислоти для 

збалансування раціонів свиней та птиці; ветеринарні препарати для свиней, птиці, великої рогатої 

худоби; підкислювачі на основі органічних кислот з додаванням ефірних масел; вітамінні та мінеральні 

бленди та премікси; ферменти, антиоксиданти, барвники, пробіотики тощо. 

Юридична адреса Товариства: 04128, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, будинок 23.  

Середньооблікова чисельність працюючих в 2020 році дорівнювала  60 осіб (2019: 52 особи). 

1.2. Операційне середовище 

Після відновлення протягом 2016-2019 років, у 2020 році економіка України зазнала негативного 

впливу глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

Задля стимулювання економіки Національним банком України (далі - «НБУ») здійснюються заходи 

валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років відбувалося зміцнення національної валюти – 

української гривні, зокрема, щодо долара США та євро. Окрім цього, НБУ поступово зменшив 

облікову ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у червні 2020 року. 

Проте, на початку червня 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31 грудня 2020 року 

офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США (станом на 31 

грудня 2019 року – 23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (станом на 31 грудня 2019 року – 26,4220). 

При цьому, для подальшого забезпечення економічного розвитку основними ризиками залишаються: 

продовження російської збройної агресії проти України; відсутність консенсусу щодо напрямків 

проведення інституціональних реформ, а також низький рівень залучення іноземних інвестицій. 

Вплив пандемії COVID-19 

Наприкінці 2019 року вперше з’явились новини з Китаю про поширення вірусу COVID-19 

(коронавірус). У перші кілька місяців 2020 року вірус поширився в усьому світі, викликаючи перебої 

в бізнесі та економічній діяльності. У березні 2020 року, Всесвітня організація охорони здоров’я 

визнала ситуацію з коронавірусом пандемією. Поширення вірусу мало несприятливий вплив на 

економічну активність у світі, включаючи падіння на ринках капіталу та різке зниження цін на товари 

та послуги.  

У березні 2020 року, уряд України вжив низку обмежувальних заходів для запобігання поширенню 

вірусу в країні. Зокрема, були встановлені обмеження на громадський транспорт (включаючи 

міжміські), повітряний рух між певними країнами, роботу громадських установ та громадські заходи. 

Уряд також закликав бізнес перейти на віддалений режим роботи для своїх працівників. Крім того, 17 

березня 2020 року парламент України прийняв нові закони, спрямовані на пом’якшення наслідків 

коронавірусу.  

Положення скасовують деякі податкові вимоги, задля пом’якшення  фінансових втрат  для 

підприємств, робітників та пенсіонерів, постраждалих внаслідок економічного сповільнення. Серед 

інших змін, Закон пропонує звільнення від штрафних санкцій за порушення податкового законодавства 

в період з 1 березня по 31 травня. Закон також накладає мораторій на податкові перевірки для 

підприємств за вказаний період. Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 р. ввів режим надзвичайної 

ситуації у всіх областях на 30 днів. Можливий вплив поширення коронавірусу, а також потенційний 

ефект наслідків пандемії на фінансову звітність, підлягають додатковій оцінці в подальшому. 
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (продовження) 

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи, серед іншого, від кінцевого 

географічного поширення та тяжкості вірусу, наслідків урядових та інших заходів, спрямованих на 

запобігання поширення вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, дій, які 

вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, 

термінів та ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. Управлінський 

персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків пандемії 

COVID-19 на результати діяльності Товариства; однак, існують фактори, що знаходяться поза межами 

знань та контролю, включаючи тривалість та тяжкість цього спалаху, будь-яких подібних спалахів, а 

також вжитих подальших урядових та регуляторних дій. 

2. ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Ця фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку України (П(С)БО), затверджених Міністерством фінансів України та 

зареєстрованих Міністерством юстиції України на дату підготовки фінансової звітності, та інших 

нормативних вимог до ведення бухгалтерського обліку і звітності в Україні.  

Фінансова звітність складена у функціональній валюті - в українській гривні. Суми наведені в тисячах 

гривень (тис. грн.), якщо не зазначено інше. Фінансова звітність підготовлена на основі принципу 

історичної вартості.  

Фінансова звітність підготовлена станом на 31 грудня 2020 року та охоплює період із 1 січня до 31 

грудня 2020 року. 

Безперервність діяльності  

Ця фінансова звітність підготовлена базуючись на припущенні про безперервність діяльності, згідно з 

яким активи реалізуються і зобов'язання погашаються в ході звичайної господарської діяльності. 

Фінансова звітність не містить коригувань сум активів, які були б необхідні, якби Товариство не мало 

можливості продовжувати свою діяльність в майбутньому, або якби Товариство реалізовувало свої 

активи не в ході звичайної діяльності. 

3. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ 

Підготовка фінансової звітності відповідно до облікової політики вимагає від керівництва 

використання оцінок та припущень, що впливають на наведені у фінансовій звітності суми активів та 

зобов’язань, розкриття інформації про умовні активи та зобов’язання на звітну дату, а також на суми 

доходів та витрат за звітний період.  Хоча ці оцінки здійснено на основі наявної у керівництва 

інформації про стан справ, фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. Оцінки 

періодично переглядаються, коригування, які привели до зміни облікових оцінок, відображаються у 

складі фінансових результатів того періоду, коли вони були проведені. 

Ця фінансова звітність містить оцінки керівництва Товариства щодо вартості активів, зобов’язань, 

доходів, витрат та визнаних контрактних зобов’язань.  Ці оцінки, головним чином, включають:  

Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів 

Основні засоби Товариства амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом 

очікуваних строків їх корисного використання, які базуються на бізнес-планах та операційних оцінках 

керівництва.  
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3. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ (продовження) 

Фактори, які можуть вплинути на оцінку строків корисного використання активів та їх залишкової 

вартості, включають таке: зміни у технологіях; зміни регуляторних актів та законодавства; та 

непередбачені проблеми з експлуатацією. Будь-який із зазначених факторів може вплинути на знос 

основних засобів у майбутньому та їх балансову і залишкову вартість. Керівництво переглядає 

очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного 

періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони 

продовжуватимуть приносити економічні вигоди. Будь-які зміни очікуваних строків корисного 

використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни. 

Дебіторська заборгованість та передоплати постачальникам 

Щодо дебіторської заборгованості створюється резерв сумнівних боргів, а щодо передоплат 

постачальників - створюється резерв під знецінення, у тому випадку, якщо існує об'єктивне свідчення 

(наприклад, ймовірність неплатоспроможності чи інших істотних фінансових труднощів дебітора) 

того, що Товариство не отримає всі належні суми (активи). Балансова вартість дебіторської 

заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені заборгованості 

припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними. 

Керівництво оцінює ймовірність повернення торгової та іншої дебіторської заборгованості шляхом 

оцінки ймовірності її отримання. Керівництво оцінює майбутні грошові потоки, беручи до уваги 

наступні фактори: аналіз торгової та іншої дебіторської заборгованості відповідно до договірних  умов 

відстрочки платежу, наданих дебіторам; історію проведення розрахунків  дебіторами; загальні 

економічні умови, специфіку галузі та фінансове становище конкретних дебіторів. Зміни в 

припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на балансову вартість дебіторської заборгованості, 

відображену у фінансовій звітності. 

Справедлива вартість фінансових інструментів 

П(С)БО 13 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» вимагає розкриття у звітності порівняння 

балансової та справедливої вартості фінансових інструментів. Керівництво вважає, що балансова 

вартість фінансових інструментів, наявних у Товариства станом на звітні дати, приблизно дорівнює їх 

справедливій вартості.  

Зазначена оцінка ґрунтується на тому, що більшість фінансових інструментів є короткостроковими, 

щодо дебіторської заборгованості нараховано адекватний резерв під сумнівні борги, довгострокові 

позикові кошти залучені на ринкових умовах.   

4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Основні принципи облікової політики, що застосовується для представлення даної фінансової 

звітності, викладено нижче. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації 

та втрат від зменшення корисності. Первісна вартість придбаного нематеріального активу складається 

з ціни (вартості) придбання, ввізного мита, непрямих податків, які не підлягають відшкодуванню, та 

інших витрат, безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він 

придатний для використання за призначенням. 

Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму витрат, пов’язаних із удосконаленням 

цих нематеріальних активів і підвищенням їхніх можливостей та терміну корисного використання, які 

сприятимуть збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних вигід.  

Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта у придатному для використання стані та 

одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигід від його використання, 

включено до складу витрат звітного періоду. 
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4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Амортизація розраховується із застосуванням прямолінійного методу з тим, щоб списати вартість 

активів протягом строку їх експлуатації, як показано нижче: 

Група нематеріальних активів Термін експлуатації, років 

Авторське право та суміжні з ним права Не менше 2 років 

Інші нематеріальні активи Від 1 до 4 років 

Основні засоби 

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 

витрат від зменшення корисності. Первісна вартість основних засобів включає ціну придбання, непрямі 

податки, які пов’язані з придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на 

установку і налагодження основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язані з 

доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою метою. 

Витрати на реконструкцію активу капіталізуються за умови, що в результаті цього очікується 

збільшення термінів корисної експлуатації активу або значне підвищення його здатності генерувати 

доходи. Витрати на підтримання робочого стану, ремонти та незначні поліпшення відносяться до звіту 

про фінансові результати по мірі їх виникнення. 

Доходи чи витрати від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від 

реалізації та залишкової вартості і включаються в інші прибутки або збитки від звичайної діяльності.  

Основні засоби амортизуються на основі прямолінійного методу протягом термінів їхнього корисного 

використання. 

Очікувані строки корисного використання груп основних засобів, які застосовувались у звітному році, 

представлені таким чином:   

Група основних засобів Термін експлуатації, років 

Будинки, споруди та передавальні пристрої Від 10 до 15 років 

Машини та обладнання Від 2 до 5 років 

Транспортні засоби 5 років 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) Від 2 до 6 років 

Інші основні засоби Від 4 до 12 років 

Облік оренди  

Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на 

актив, класифікується як операційна оренда. Платежі, пов'язані з операційною орендою 

відображаються у звіті про фінансові результати за період з використанням прямолінійного методу 

списання таких витрат протягом строку оренди. 

Запаси 

Запаси визнаються, оцінюються при придбанні та вибутті у відповідності з вимогами 

П(С)БО 9 «Запаси». 

Запаси відображаються у фінансовій звітності за найменшою з двох оцінок: первісної вартості 

(собівартості) або чистої вартості реалізації. Собівартість придбаних запасів включає витрати на 

придбання, які сплачуються відповідно до угоди з постачальником (за вирахуванням непрямих 

податків), суми непрямих податків, які пов’язані з придбанням запасів і які не відшкодовуються 

Товариству, транспортно-заготівельні витрати та інші витрати, які безпосередньо пов’язані 

з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання 

у запланованих цілях. Чиста вартість реалізації являє собою розрахункову ціну продажу в ході 

нормального ведення бізнесу мінус витрати на реалізацію. 

Безоплатно отримані запаси відображаються за справедливою вартістю. 
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4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

У момент передачі у виробництво, реалізацію або іншого вибуття запаси оцінюються за цінами перших 

покупок (метод ФІФО). 

Фінансові інструменти 

Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) 

фінансового активу в одного підприємства і фінансового зобов'язання або інструмента власного 

капіталу в іншого.  

Передоплати видані та отримані, залишки розрахунків з бюджетом та по оплаті праці, залишки на 

рахунках обліку технічного ПДВ не є фінансовими інструментами. 

Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною собівартістю, яка 

складається із справедливої вартості активів, зобов'язань або інструментів власного капіталу, наданих 

або отриманих в обмін на відповідний фінансовий інструмент, і витрат, які безпосередньо пов'язані з 

придбанням або вибуттям фінансового інструмента (комісійні, обов'язкові зборів і платежі, при 

передачі цінних паперів тощо). 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою 

вартістю, крім: дебіторської заборгованості, яка не призначена для перепродажу, фінансових 

інвестицій, що утримуються до їх погашення, фінансових активів, справедливу вартість яких 

неможливо достовірно визначити, фінансовим інвестиціям та іншим фінансовим активам, щодо яких 

не застосовується оцінка за справедливою вартістю. 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові зобов'язання оцінюються за амортизованою 

собівартістю, крім фінансових зобов'язань, призначених для перепродажу, і зобов'язань, за похідними 

фінансовими інструментами. 

Балансова вартість фінансових активів, щодо яких не застосовується оцінка за справедливою вартістю, 

переглядається щодо можливого зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу 

очікуваних грошових потоків.  

Сума втрат від зменшення корисності фінансового активу визначається як різниця між його 

балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних грошових потоків, дисконтованих за 

поточною ринковою ставкою відсотка на подібний фінансовий актив, з визнанням цієї різниці іншими 

витратами звітного періоду. 

Фінансові активи та фінансові зобов'язання відображаються, якщо Товариство є стороною-укладачем 

угоди щодо фінансового інструмента. 

Фінансові активи або фінансові зобов'язання, які виникають в результаті твердих контрактів на 

придбання або продаж ресурсів (робіт, послуг), відображаються в балансі після виникнення права на 

отримання активу або зобов'язання на його передачу. Фінансові активи, придбані в результаті 

систематичних операцій, визнаються на дату виконання контракту. При цьому цей метод визнання 

застосовується послідовно до кожного виду фінансових активів. Продаж фінансових активів у 

результаті систематичних операцій визнається на дату виконання контракту. 

Дебіторська заборгованість 

Дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, крім заборгованості, яка була придбана і 

призначена для продажу, враховується в балансі за чистою реалізаційною вартістю, визначеною як 

різниця між первісною вартістю дебіторської заборгованості та нарахованого резерву сумнівних 

боргів. 

Товариство створює резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості за реалізовані товари 

та іншої дебіторської заборгованості, яка я фінансовим активом, на підставі методу абсолютної суми 

сумнівної заборгованості. Безнадійна заборгованість списується, коли про неї стає відомо. 
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4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Гроші та їх еквіваленти 

Гроші та їх еквіваленти включають грошові кошти в касі та суми на банківських рахунках “до 

запитання”, депозити строком до 3х місяців та кошти на банківських рахунках з обмеженням у 

використанні (акредитиви, спец-рахунки з ПДВ, тощо). 

Позики в Звіті про рух грошових коштів 

Рух грошових коштів по поточних поворотних фінансових допомогах, отриманих / наданих в гривні, в 

Звіті про рух грошових коштів відображається в складі операційної діяльності. Рух грошових коштів 

по позиках, отриманих в валюті від нерезидентів, в Звіті про рух грошових коштів відображається в 

складі фінансової діяльності. 

Зобов'язання та забезпечення 

Зобов'язання, на які нараховуються відсотки, і які підлягають погашенню протягом 12 місяців від дати 

балансу, відображаються як довгострокові зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше, 

ніж 12 місяців та до затвердження фінансової звітності є угода про переоформлення цього зобов'язання 

на довгострокове. 

Довгострокові зобов'язання, за якими нараховуються відсотки, відображаються в балансі за їх 

теперішньою вартістю. 

Поточні зобов'язання відображаються в балансі за сумою погашення. 

Товариство створює забезпечення для відшкодування (майбутніх) операційних витрат на оплату. 

Забезпечення створюється за умови виникнення в результаті минулих подій зобов'язання, погашення 

якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів і оцінка якого може бути визначена згідно з 

розрахунками. Сума забезпечення витрат визначається за обліковою оцінкою грошових ресурсів, 

необхідних для погашення відповідного зобов'язання на дату балансу. Забезпечення використовується 

для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких воно було створено. 

Непередбачені зобов'язання відображаються на позабалансових рахунках за обліковою оцінкою. 

Інструменти власного капіталу 

Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства був сформований шляхом внесків учасників. Станом на 31 грудня 2020 

року сформований статутний капітал був оплачений повністю. 

Нерозподілений прибуток 

Нерозподілений прибуток являє собою прибуток, отриманий з початку ведення комерційної діяльності 

за вирахуванням збитків, дивідендів.  

Доходи і витрати 

Облік доходів Товариства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 15 «Дохід». 

Дохід від реалізації визнається за умови наявності всіх наведених нижче умов: 

 покупцю передані всі ризики і вигоди, пов'язані з правом власності; 

 Товариство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, 

послугами, іншими активами); 

 сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена; 

 є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, 

 витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 
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Аванси, отримані від покупців або замовників, у бухгалтерському обліку та звітності не включаються 

до складу доходів від реалізації до дати відвантаження товарів або продукції, здачі виконаних на 

замовлення робіт і послуг. 

Оцінка ступеня завершеності операції з надання послуг (виконання робіт) здійснюється за методом 

визначення питомої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають 

бути надані. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді 

підписанням акту наданих послуг (виконаних робіт). 

Доходи від нарахування штрафів, пені, неустойки та інших санкцій, за невиконання або неналежне 

виконання умов договорів визнаються доходами і відображаються в обліку і звітності лише тоді, коли 

існує ймовірність їх погашення: рішення суду про задоволення позову або рішенні боржника про 

визнання санкцій. 

Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені 

витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування. 

Облік витрат здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати». 

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та звітності в момент їх виникнення за 

принципами нарахування та відповідності незалежно від дати надходження або сплати коштів. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого 

вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у 

складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Доходи або витрати, які виявлені в звітному періоді, але відносяться до операцій, проведених у 

минулих періодах, зараховуються до фінансових результатів попередніх періодів. 

Оплата праці 

Виплата основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат 

здійснюється відповідно до Положень про оплату праці та преміювання та Закону України про оплату 

праці. Відображення в обліку та фінансовій звітності зобов'язань з виплат працівникам здійснюється 

відповідно до П(С)БО 26 «Виплати працівникам». 

Зобов’язання за пенсійним та соціальним забезпеченням  

Товариство здійснює внески до Пенсійного фонду України, фонду соціального страхування, фонду 

зайнятості та фонду страхування від нещасних випадків на виробництві на користь своїх 

співробітників. Внески розраховуються як процент від загальної заробітної плати працівників та 

відносяться на витрати в періоді, в якому відповідна сума заробітної плати нараховується працівнику.  

Податок на прибуток  

Поточні витрати з податку на прибуток розраховуються згідно з податковим законодавством України 

на основі результатів, наведених в звіті про фінансові результати, підготовленому у відповідності до 

П(С)БО, після коригувань для цілей оподаткування.  Витрати з оподаткування розраховуються на 

основі прибутку за рік з урахуванням відстроченого податку.  

Відстрочені податки нараховуються за методом розрахунку зобов’язань за балансовим методом щодо 

всіх тимчасових різниць станом на дату складання балансу, які існують між вартістю, що приймається 

до уваги у податковому обліку, та балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового 

обліку.  

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць. 

Відстрочені податкові активи визнаються щодо всіх тимчасових різниць, які зменшують базу 

оподаткування, та щодо перенесення на майбутні періоди невикористаних податкових активів та 

невикористаних податкових збитків, якщо є ймовірним отримання в майбутньому достатнього 

оподатковуваного прибутку, в рахунок якого можна використати оподатковувані тимчасові різниці, 

невикористані податкові активи та збитки. 
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Балансова вартість відстроченого податкового активу переглядається на кожну дату балансу та 

зменшується у тих межах, у яких більше не буде ймовірною наявність оподатковуваного прибутку, 

достатнього, щоб дозволити використати цей відстрочений податковий актив повністю або частково.  

Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування, які 

передбачається використовувати у період реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі 

ставок оподаткування та податкового законодавства, які фактично застосовувалися або були введені 

на дату балансу. 

Операції в іноземній валюті 

При первісному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній 

валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, 

зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат). 

Сума авансу (попередньої оплати) в іноземній валюті, надана іншим особам у рахунок платежів для 

придбання немонетарних активів (запасів, основних засобів, нематеріальних активів, тощо) і 

отримання робіт і послуг, при включені до вартості цих активів (робіт, послуг) перераховується в 

національну валюту за курсом Національного банку України на дату сплати авансу. 

При реалізації (відвантаженні) готової продукції, товарів, виконання робіт, в рахунок отриманої 

попередньої оплати в іноземній валюті, дохід у бухгалтерському обліку визначається виходячи з 

валютного курсу, який діяв на дату отримання такого авансу. 

Визначення курсової різниці щодо засобів та інших монетарних статей балансу, виражених в іноземній 

валюті, проводиться на дату здійснення розрахунків та на дату балансу. 

За немонетарними статтями розрахунок курсових різниць не проводять. Вони відображаються в 

балансі за історичною собівартістю за валютним курсом на дату здійснення операції або за 

справедливою вартістю за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості. 

Інформація за сегментами 

Товариство виділяє два звітні сегменти: діяльність щодо дистрибуції товарів в Україні (Сегмент 

«Внутрішній ринок») та експортна діяльність (Сегмент «Зовнішній ринок»). 

Зміни раніше представленої інформації  

У 2020 році Товариство змінило подання інформації щодо авансів отриманих в звіті про фінансовий 

стан, в зв`язку з чим порівняльні дані станом на 31 грудня 2019 були рекласифіковані відповідним 

чином: 

 

31.12.2019, як 

представлено 

раніше 

Рекласи-

фікація 

31.12.2019, 

перерахо-

вано 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами (рядок 1635) 

                            

-                  56 598              56 598  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690)                 232 704  (56 598)           176 106  

Вплив на поточні зобов'язання х 

                            

-    х 
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 У 2020 році Товариство виявило помилку, допущену при складанні звіту про фінансовий стан в зв`язку 

з несвоєчасним оприбуткуванням товару від постачальника, в зв`язку з цим порівняльні дані станом на 

31 грудня 2019 були змінені відповідним чином: 

 

31.12.2019, як 

представлено 

раніше 

Рекласи-

фікація 

31.12.2019, 

перерахован

о 

Товари (рядок 1104)          169 312                8 328         177 640  

Вплив на оборотні активи х                8 328  х 

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги (рядок 1615) 
           234 931                  8 328          243 259  

Вплив на поточні зобов'язання х                 8 328  х 

 У 2020 році Товариство змінило подання інформації в звіті про сукупний дохід щодо доходів з 

безоплатного отримання товарів, в зв`язку з чим порівняльні дані за 2019 рік були рекласифіковані 

відповідним чином: 

 

За 2019 рік, як 

представлено 

раніше 

Рекласи-

фікація 

За 2019 рік, 

перераховано 

Інші доходи (рядок 2240)               13 516  (13 516)                         -    

Інші операційні доходи (рядок 2120)            92 049  13 516                 105 565  

Вплив на фінансовий результат до 

оподаткування х 

                            

-    х 

5. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (РЯДОК 1090) 

Станом на 31 грудня 2020 інші необоротні активи представлені авансом, виданим за договором 

поставки зі строком поставки товару у 2022 році. 

6. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ПРОДУКЦІЮ, ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ 

(РЯДОК 1125) 

Станом на 31 грудня дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги представлена 

таким чином: 

  
На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 

2020 року 

Торгова дебіторська заборгованість                    279 111                     255 182  

Резерв сумнівних боргів                             -    (1 860) 

Всього                    279 111                     253 322  

7. ГРОШІ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ (РЯДОК 1165) 

Станом на 31 грудня гроші та їх еквіваленти представлені таким чином: 

 

На 31 грудня 

2019 року  

На 31 грудня 

2020 року 

Залишки на поточних рахунках у національній валюті                        2 862                            302  

Залишки на спеціальних рахунках у національній валюті                            79                            905  

Всього                        2 941                         1 207  

Станом на 31 грудня Товариство не мало залишків в іноземній валюті. 
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8. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (РЯДОК 1155) 

Станом на 31 грудня років інша дебіторська заборгованість була представлена таким чином: 

 

 

На 31 грудня 

2019 року  

На 31 грудня 

2020 року 

Поворотна фінансова допомога                    173 520                     163 579  

Заборгованість за договорами про відступлення права 

вимоги                      13 000                       27 359  

Інша заборгованість                             -                           4 152  

Резерв сумнівних боргів - (14 214) 

Всього                    186 520                     180 876  

 

9. ІНШІ ОБОРОТНІ АКТИВИ (РЯДОК 1190) 

Станом на 31 грудня 2019 року інші оборотні активи були представлені сумами на рахунках обліку 

технічного ПДВ, що відповідає авансам отриманим. 

 

10. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

На 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років статутний капітал складає 10 тис. грн.  

Розподіл статутного капіталу між Учасниками станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 був таким: 

 

Номінальна 

вартість частки, 

тис. грн. 

% від загальної 

величини 

АСТРА ТРЕЙДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД. 7,5 75,1% 

БРІДЖВОТЕР ХОЛДІНГС КОРП 1,7 16,6% 

АЛАРІКО ЛІМІТЕД 0,8 8,3% 

Всього                            10  100% 

Зареєстрований капітал станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 років повністю сплачений. 

11. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДОК 1515, 1610) 

Станом на 31 грудня інші довгострокові зобов’язання були представлені таким чином: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Заборгованість за довгостроковими позиками, в т.ч.   
довгострокова частина (рядок 1515)                      23 686                       93 306  

поточна частина (рядок 1610)                             -                         28 275  

Всього                      23 686                     121 581  

 

Станом на 31 грудня 2020 року заборгованість за довгостроковими позиками була представлена 

позикою, отриманою від пов’язаної особи-нерезидента в доларах США (під 5% річних), з щорічною 

сплатою відсотків та терміном погашення до грудня 2023 року. 

Cтаном на 31 грудня 2019 року заборгованість за довгостроковими позиками була представлена 

позикою, отриманою від пов`язаної сторони-нерезидента  в доларах США під 10% річних із щорічною 

сплатою відсотків та терміном погашення у 2021 році. Cтаном на 31 грудня 2020 року зазначена позика 

перекласифікована до поточної частини довгострокових зобов’язань в зв`язку з наближенням терміну 

сплати. 
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12. КОРОТКОСТРОКОВІ КРЕДИТИ БАНКІВ (РЯДОК 1600) 

 

 Станом на 31 грудня 2020 року короткострокові кредити банків представлені кредитами в гривні, 

отриманими від АТ ПУМБ, АТ ОТП БАНК, АТ Кредобанк, з % ставками на рівні поточних ринкових 

ставок, з термінами погашення заборгованостей до 12 місяців з дати отримання коштів (31 грудня 2019: 

АТ ПУМБ, АТ ОТП БАНК, КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК).  

Станом на 31 грудня 2020 року забезпеченням отриманих кредитів у банках виступають товари 

балансовою вартістю 72 250 тис. грн (на 31 грудня 2019 року - товари балансовою вартістю 76 650 тис. 

грн). 

13. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДОК 1690) 

Станом на 31 грудня інші поточні зобов’язання були представлені таким чином: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Заборгованість за договорами позики (i)                      91 135                              -    

Отримані поворотні фінансові допомоги (ii)                      38 644                       80 789  

Заборгованість за нарахованими відсотками                      14 201                       14 790  

Технічний ПДВ в авансах виданих                      27 902                       20 622  

Інше                        4 224                         1 284  

Всього                    176 106                     117 485  

 

(і) Станом на 31 грудня 2019 року заборгованість була представлена позиками від пов`язаної особи-

нерезидента, отриманими в доларах США (під 5% річних) і євро (під 8% річних), з щорічною сплатою 

відсотків та терміном погашення у 2020 році. 

(іі) заборгованість представлена поточними поворотними фінансовими допомогами у гривні, 

отриманими від пов’язаних сторін.  

 

 

14. ЧИСТИЙ ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК 

2000) 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за звітний період 

представлений таким чином: 

 2020 2019 

Дохід від реалізації товарів на внутрішньому ринку                  1 011 576                   1 030 982  

Дохід від продажу товарів за межам країни                      34 502                       44 214  

Дохід від продажу послуг на внутрішньому ринку                        2 170                         1 716  

Всього                  1 048 248                   1 076 912  
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15. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК 

2050) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Товариства за звітний період 

представлений таким чином: 

 2020 2019 

Собівартість реалізованих товарів на внутрішньому ринку (832 686) (878 894) 

Собівартість реалізованих послуг (1 350) (691) 

Собівартість реалізованих товарів за межами країни (33 239) (42 868) 

Всього (867 275) (922 453) 

 

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (РЯДОК 2130) 

Адміністративні витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Заробітна плата та відповідні нарахування (21 181) (20 815) 

Послуги сторонніх організацій (7 065) (7 738) 

Амортизація (5 337) (5 359) 

Оренда (2 749) (1 749) 

Інші (4 125) (4 134) 

Всього (40 457) (39 795) 

17. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК 2150) 

Збутові витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Послуги сторонніх організацій (21 975) (10 377) 

Послуги перевезення та транспортно-експедиційні (9 646) (10 861) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (7 472) (6 029) 

Оренда (5 565) (5 030) 

Амортизація (2 078) (1 803) 

Інші (4 572) (5 187) 

Всього (51 308) (39 287) 

 

18. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (РЯДОК 2120) 

Інші операційні доходи представлені таким чином: 

 2020 2019 

Курсові різниці                      33 090                       86 092  

Дохід від безкоштовно одержаних оборотних активів                      18 037                       13 516  

Реалізація інших оборотних активів                        8 489                         2 027  

Інші операційні доходи                        6 648                         3 930  

Всього                      66 264                     105 565  
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19. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (РЯДОК 2180) 

Інші операційні витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Курсові різниці (108 002) (28 520) 

Безоплатна передача і інше списання товарів  (7 441) (6 040) 

Реалізація інших оборотних активів (8 144) (1 964) 

ПДВ, що відноситься на витрати (1 929) (1 127) 

Сумнівні та безнадійні борги (16 748) (1 064) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (104) (448) 

Інші (638) (297) 

Всього (143 006) (39 460) 

 

20. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ (РЯДОК 2250)  

Фінансові витрати представлені таким чином: 

 

 2020 2019 

Нараховані  проценти за позиками та кредитами (35 373) (38 676) 

Відсотки по лізингу (356)                                - 

Всього (35 729) (38 676) 

 

21. ВИТРАТИ (ДОХІД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК (РЯДОК 2300) 

Ставка податку на прибуток Товариства у 2020 та 2019 році становить 18%.  

Узгодження (звірка) витрат по податку на прибуток та бухгалтерського прибутку представлена таким 

чином: 

 2020 2019 

Прибуток (збиток) до оподаткування (23 440) 84 453  

Розрахунковий податок на прибуток за ставкою 18% 4 219  (15 202) 

Податкове вплив:   

Витрат, що не враховуються при визначенні 

оподатковуваного прибутку: (4 219) (3 337) 

(Витрати) / дохід з податку на прибуток                             -    (18 539) 

 

22. СКЛАД СТАТЕЙ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ «ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ» 

(РЯДОК 3095), «ІНШІ ВИТРАЧАННЯ» (РЯДОК 3190)  

Інші надходження (рядок 3095) за 2020 рік склали  290 613 тис. грн., в тому числі: 

 Надходження від поворотних фінансових допомог в сумі 278 248 тис. грн.; 

 Надходження по договору про переведення боргу в сумі 10 586 тис. грн.; 

 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти в сумі  773 тис. грн.; 

 Інші надходження (штрафи, соціальні фонди, виконавчі провадження) в сумі 1 006 тис. грн.. 

 

Інші витрачання (рядок 3190) за 2020 рік склали 287 809 тис. грн., в тому числі: 

 Надання/погашення поворотної фінансової допомоги в сумі 260 920 тис. грн.; 

 Повернення позики в сумі 22 504 тис. грн.; 

 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти в сумі 2 454 тис. грн.; 

 Витрати на банківські послуги в сумі 1 435 тис. грн.; 

 Видатки на відрядження в сумі 148 тис. грн., інше 348 тис. грн. 
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23. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

Пов’язаними сторонами вважаються підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим 

впливом інших осіб, а також підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють 

контроль над Товариством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини 

такої фізичної особи. 

До складу пов`язаних сторін Товариства включаються: учасники Товариства, компанії під спільним 

контролем, ключовий управлінський персонал. 

Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, Товариство мало такі операції та 

залишки зі своїми пов’язаними сторонами: 

 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 

2020 року 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги (до рядку 1125)                      64 734                       49 213  

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)                    142 743                     116 392  

Дебіторська заборгованість за авансами виданими                    135 482                       88 713  

Інші оборотні активи                        6 483                              -    

   
Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515)                      23 686                       93 306  

Поточна частина довгострокових зобов'язань (рядок 

1610)                             -                         28 275  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (рядок 1615)                      96 882                     178 033  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690)                    153 723                       91 850  

   

 2020 2019 

Чистий дохід від реалізації товарів (рядок 2000)                      77 653                       91 693  

Закупівлі                    301 161                     187 461  

Адміністративні витрати (рядок 2130)                        2 749                         1 763  

Витрати на збут (рядок 2150)                      24 429                       12 753  

Фінансові витрати (рядок 2250)                        7 387                         9 605  

 У 2020 році вище керівництво Товариства складалося з 8 осіб (2019: 8 осіб). 

 Винагорода вищому керівництву Товариства представлена у вигляді: 

 2020 2019 

Заробітна плата та інші поточні види компенсації                        4 003                         3 538  

Витрати соціального страхування                           879                            675  

Усього винагороди основного керівництва                        4 882                         4 213  
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24. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Оподаткування 

В результаті загальної нестабільної економічної ситуації в Україні податкові органи України 

приділяють все більшу увагу діловим кругам. В зв'язку з цим регіональне та загальнодержавне 

податкове законодавство постійно змінюється. Крім того, зустрічаються випадки їх непослідовного 

застосування, інтерпретації та виконання. При вирішенні поточних економічних та політичних 

проблем, уряд розглядає можливість впровадження певних реформ у податковій системі України. 

Наразі неможливо чітко визначити, які конкретні заходи будуть вжиті у рамках цих реформ, а також 

який загальний вплив вони матимуть на податкове середовище загалом, і податкову позицію 

Товариства зокрема.  Крім того у зв'язку з різними методологічними підходами в сфері трансфертного 

ціноутворення в Україні, а також відсутністю широкої судової практики, існують ризики застосування 

українськими податковими органами інших підходів, пов’язаних з трансфертним ціноутворенням, 

відносно контрольованих операцій Товариства. Потенційна сума додаткових податкових зобов’язань 

не може бути надійно оцінена. Зазначені ризики можуть бути реалізовані протягом 7 років від дати 

подання відповідних звітів з податку на прибуток.  

Керівництво вважає, що Товариство у повному обсязі виконало свої податкові зобов'язання відповідно 

до свого розуміння податкового законодавства. 

Судові справи 

В процесі звичайної господарської діяльності Товариство бере участь у судових процесах. На думку 

керівництва Товариство, остаточне зобов’язання, якщо таке виникне, за такими справами або 

претензіями, не матиме істотного впливу на фінансовий стан або результати майбутньої діяльності 

Товариства.  

Контрактні зобов'язання 

Станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 року Товариство не мало контрактних зобов'язань на 

придбання основних засобів і нематеріальних активів. 

Зобов'язання з операційної оренди - Товариство виступає як орендар 

Товариство бере в оренду нерухоме майно та інші основні засоби на основі договорів операційної 

оренди.  

Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди станом на 31 грудня були 

представлені таким чином: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

До одного року                        5 627                         4 395  

Від одного до п'яти років                        2 542                              -    

Більше ніж п'ять років                             -                                -    

Всього                        8 169                         4 395  

 

Зобов'язання з операційної оренди - Товариство виступає як орендодавець 

Товариство надає в оренду транспортні засоби на основі договорів операційної оренди, строк яких 

переважно спливає у  2021 році.  
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24. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 

Майбутні мінімальні орендні платежі за договорами операційної оренди станом на 31 грудня були 

представлені таким чином: 

 

 

На 31 грудня 2019 

року 

На 31 грудня 2020 

року 

До одного року                        1 537                         1 676  

Від одного до п'яти років                             -                                -    

Більше ніж п'ять років                             -                                -    

Всього                        1 537                         1 676  

 

25. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 

Використовуючи фінансові інструменти, Товариство зазнає впливу таких фінансових ризиків: 

ринковий ризик, кредитний ризик і ризик ліквідності. Керівництво Товариства контролює процес 

управління цими ризиками. Політика управління ризиками включає ідентифікацію та аналіз ризиків, 

до яких схильне Товариства, встановлення припустимих граничних значень ризику, моніторинг 

ризиків та контроль дотриманням встановлених обмежень. Керівництво регулярно аналізує політику 

управління ризиками на предмет необхідності внесення змін в зв'язку зі змінами у складі фінансових 

інструментів, ринкових умов та діяльності. 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик є ризиком того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими 

інструментами коливатиметься внаслідок змін у ринкових цінах. Ринковий ризик включає в себе три 

типи ризику: валютний ризик, ризик відсоткової ставки та ціновий ризик.  

Валютний ризик  

Товариство здійснює операції в іноземній валюті. Таким чином, Товариство зазнає впливу валютного 

ризику, зокрема, в умовах нестабільності функціональної валюти, що збільшує потенційні збитки від 

курсових різниць. Керівництво здійснює оперативний моніторинг руху валютних котирувань і вживає 

заходів щодо мінімізації втрат внаслідок коливань цін в іноземній валюті. 

Товариство працює в основному в наступних валютах: долар США, євро та українська гривня. 

Офіційні курси обміну гривні до іноземних валют складали: 

 
На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року  

Долар США  23,6882 28,2746 

Євро 26,4220 34,7396 

Основний валютний ризик для Товариства головним чином пов’язаний з наявністю монетарних активів 

та зобов’язань, деномінованих у валютах інших, ніж гривня. Це також включає ризики, пов’язані з 

операційним рухом грошових коштів, залишками грошових коштів, сумами дебіторської та 

кредиторської заборгованості та кредитів, які деноміновані у валютах інших, ніж гривня.  
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25. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження) 

Схильність Товариства до валютного ризику станом на 31 грудня, виходячи з балансових сум 

фінансових інструментів, була такою:  

 

На 31 грудня 2019 року  

 
На 31 грудня 2020 року  
 

 USD EUR USD EUR 

Дебіторська заборгованість за продукцію, 

товари, роботи, послуги (рядок 1125) 
                          

352  

                            

-                       1 443                   -    

Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515) 
                     

23 686  

                            

-                     93 306                   -    

Поточна частина інших довгострокових 

зобов'язань (рядок 1610) 
                            

-    

                            

-                     28 275                   -    

Поточна кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги (рядок 1615) 
                     

91 472  

                   

115 180                   51 915           224 843  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690) 
                     

91 618  

                     

13 718                   13 629              1 161  

У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку та капіталу Товариства до змін у 

курсах обміну євро та долару США: 

Вплив на звіт про фінансовий результат: 
На 31 грудня 2019 

року  
На 31 грудня 

 2020 року 

USD (посилення) / послаблення на 10%  (20 642) / 20 642 (18 568) / 18 568 

EUR (посилення) / послаблення на 10%  (12 890) / 12 890 (22 600) / 22 600 

Ризик відсоткової ставки 

Зміни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики, змінюючи або їх 

справедливу вартість (кредити за фіксованими процентними ставками), або майбутні грошові потоки 

(кредити за плаваючими процентними ставками). 

Політика Товариства щодо управління процентним ризиком полягає в отриманні позик як за 

фіксованими, так і за плаваючими процентними ставками. Під час отримання нових кредитів чи позик 

управлінський персонал приймає рішення виходячи з того, яка саме процентна ставка - фіксована чи 

плаваючими - буде, на його думку, більш вигідною для Товариства протягом очікуваного періоду до 

строку погашення заборгованості. 

Кредитний ризик  

Товариство наражається на кредитний ризик, який виникає тоді, коли одна сторона фінансового 

інструменту спричинить фінансові збитки другій стороні внаслідок невиконання взятих на себе 

зобов'язань. Товариством продукції з відстрочкою платежу, наданням позик та інших операцій з 

контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові активи.  

Максимальна сума кредитного ризику, на який наражається Товариство, наведена нижче за 

категоріями активів: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги (до рядку 1125)                    279 111                     253 322  

Інші поточна дебіторська заборгованість (до рядку 

1155)                    186 520                     180 876  

Гроші та їх еквіваленти (до рядку 1165)                        2 941                         1 208  

Всього                    468 572                     435 406  

Фінансові активи Товариства не забезпечені заставою або іншими додатковими кредитними 

забезпеченнями. 
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25. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження) 

Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик по відношенню дебіторської заборгованості 

адекватно відображується нарахованим резервом, що зменшує номінальну вартість дебіторської 

заборгованості до вартості, що буде відшкодована. 

Товариство не є схильним до впливу суттєвих кредитних ризиків щодо грошових коштів, оскільки воно 

обслуговується банками з високими кредитними рейтингами. 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності полягає у тому, що Товариство матиме труднощі при виконанні своїх фінансових 

зобов’язань, які погашаються шляхом надання грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід 

Товариства до управління ліквідністю передбачає забезпечення, наскільки це можливо, постійної 

наявності ліквідності, достатньої для своєчасного виконання зобов’язань Товариства як у звичайних 

умовах, так і у надзвичайних ситуаціях, уникаючи при цьому неприйнятних збитків і ризику нанесення 

шкоди репутації Товариства. 

Нижче представлена узагальнена інформація щодо договірних недисконтованих платежів по 

фінансових зобов`язаннях Товариства в розрізі строків погашення цих зобов`язань. 

Станом на 31 грудня 2020: 

 

 

До запитання і до 

12 місяців 
Понад 12 місяців Всього 

Зобов'язання       

Інші довгострокові зобов'язання (до рядку 1515)                             -                         93 306                   93 306  

Поточна частина інших довгострокових 

зобов'язань (рядок 1610)                      28 275                              -                     28 275  

Короткострокові кредити банків (до рядку 1600)                      80 913                              -                     80 913  

Майбутні відсотки за зобов'язаннями                      13 198                         9 368                   22 566  

в т.ч. за зобов'язаннями від пов'язаних сторін                        6 253                         9 331                   15 584  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (до рядку 1615)                    298 964                              -                   298 964  

Інші поточні зобов'язання (до рядку 1690, крім 

нефінансових)                      96 863                    96 863  

Всього майбутніх платежів                    518 213                     102 674                 620 887  

 Станом на 31 грудня 2019:  

 

До запитання і до 12 

місяців 
Понад 12 місяців Всього 

Зобов'язання       

Інші довгострокові зобов'язання (до рядку 1515)                             -                         23 686                   23 686  

Короткострокові кредити банків (до рядку 1600)                    133 500                              -                   133 500  

Майбутні відсотки за зобов'язаннями                      35 420                         4 661                   40 081  

в т.ч. за зобов'язаннями від пов'язаних сторін                        7 245                         4 497                   11 742  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (до рядку 1615)                    243 259                              -                   243 259  

Інші поточні зобов'язання (з рядку 1690, крім 

нефінансових)                    148 204                              -                   148 204  

Всього майбутніх платежів                    560 383                       28 347                 588 730  
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26. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

Головною метою управління капіталом Товариства є підтримка достатньої кредитоспроможності і 

коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості продовжувати 

діяльність, забезпечуючи прийнятний рівень прибутковості, дотримуючись інтересів інших партнерів 

і підтримуючи оптимальну структуру капіталу, що дозволяє мінімізувати витрати на капітал. 

Товариство аналізує ефективність використання капіталу за допомогою показника EBITDA. Під 

терміном EBITDA мається на увазі аналітичний показник, що дорівнює обсягу прибутку до 

вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. У 2020 та 2019 

роках значний вплив на EBITDA мали курсові різниці. 

 

 2020 2019 Δ 

Чистий прибуток/збиток (рядок 2350,2355), в т. ч: (23 440) 84 453  (107 893) 

Відсотки сплачені (рядок 2250) 35 729  38 676  (2 947) 

Відсотки отримані (рядок 2220) (146) (186) 40  

Амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів (рядок 2515)                        8 799                         7 828  971  

EBITDA 20 942                     130 771  (109 829) 

в тому числі вплив курсових різниць  (74 912) 57 572  (132 484) 

EBITDA без урахування курсових різниць 95 854  73 199  22 655  

 

27. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

В травні 2021 року відбулася зміна в складі учасників Товариства, а саме, компанія АМЕНАЛКО 

ЛІМІТЕД (Кіпр) придбала частку 75,1% в статутному капіталі Товариства в попереднього учасника 

АСТРА ТРЕЙДІНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ ЛТД.  

Керівництво вважає, що після звітної дати не сталося інших подій, які могли б вплинути на розуміння 

цієї фінансової звітності. 


