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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

1.1. Інформація про Товариство 

Приватне акціонерне товариство «Київ-Атлантик Україна» (далі – Товариство),  створене у формі 

приватного акціонерного товариства відповідно до законодавства України.  

Товариство було зареєстровано 24.12.1998, номер запису: 1 341 120 0000 000075. 

Інформація про єдиного акціонера Товариства наведена в Примітці 9. 

Товариство  є сучасним центром переробки зернових, який знаходиться приблизно в 100 кілометрах 

на південь від Києва, столиці України. Зернопереробний центр Товариства складається з елеватора для 

зберігання зернових потужністю 42 500 тон та комбікормового заводу потужністю 90 000 тон 

(насипом) / 40 000 тон (фасованого корму) на рік, побудованого за передовою голландською 

технологією. 

Товариство спеціалізується на виробництві комбікормів та білково-вітамінно-мінеральних добавок 

(БМВД) для всіх видів тварин, птиці та риб. 

Юридична адреса Товариства: вулиця Степова, 8, Миронівка, Київська обл., Україна, 08800. 

Середньорічна чисельність працюючих у 2020 році дорівнювала 118 осіб (2019: 116 осіб). 

 

1.2. Операційне середовище 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. 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.  
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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ (продовження) 

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. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Товариства, її доходи від 

реалізації, Товариства генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, 

та можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому. На дату випуску цієї 

фінансової звітності, вплив COVID-19 на діяльність Товариства не був суттєвим. 

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 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, за 

виключенням основних засобів, які вимірюються із застосуванням моделі переоцінки. Фінансова 

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

року. 

Безперервність діяльності  

Вартість чистих активів Товариства має від’ємне значення в сумі  119 331 тис. грн. станом 31 грудня 

2020 року та 66 629 тис. грн. станом на 31 грудня 2019 року. Перевищення поточних зобов’язань над 

поточними активами станом на 31 грудня 2020 року склало 274 693 тис.грн (31 грудня 2019: 257 412 

тис.грн) . Чистий рух коштів від операційної діяльності за 2020 рік був від`ємним і склав (21 251) 

тис.грн, за результатами 2020 року було отримано чистий збиток в сумі 54 175 тис.грн.  Проте 

Товариство не планує ліквідуватись або припинити діяльність. В лютому 2021 року Товариство 

здійснило збільшення статутного капіталу за рахунок додаткової емісії акцій і заліку заборгованості за 

договором про відступлення права вимоги в сумі 235 231 тис.грн, в зв`язку з чим чисті активи 

збільшилися на відповідну суму (Примітка 25), до позитивної величини, і стан ліквідності покращився. 

Керівництво буде продовжувати спрямовувати свої подальші зусилля на поліпшення стану ліквідності 

Товариства та досягнення прибуткової діяльності Товариства за рахунок: розширення видів 

господарської діяльності (закінчення будівництва олійно екстракційного заводу продуктивністю 1000 

т/добу за насінням сої та 750 т/добу за насінням ріпаку), збільшення потужності  комбікормового 

заводу, розширення асортименту за рахунок комбікормів для домашніх тварин (котів, собак) та 

виробництва соєвого і ріпакового шроту, соєвого і ріпакового масла. 
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3. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ 

Керівництво впевнене, що і надалі зможе своєчасно виконувати належним чином всі свої зобов’язання, 

як перед зовнішніми кредиторами, так і перед своїм персоналом. Крім того, керівництво вважає, що 

Товариство буде спроможне управляти своєчасністю виплати поточних зобов`язань в частині 

заборгованості перед пов`язаними сторонами. 

Відповідно, 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. 

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 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.  

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. 

Відстрочені податкові активи 

Відстрочені податкові активи визнані щодо всіх оподатковуваних тимчасових різниць, що підлягають 

вирахуванню, тією мірою, якою є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, щодо якого 

можна використати оподатковувану тимчасову різницю.  
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3. ВИКОРИСТАННЯ ОЦІНОК ТА ПРИПУЩЕНЬ (продовження) 

Значні судження керівництва вимагаються для визначення суми відстрочених податкових активів, що 

можуть бути визнані на основі планів щодо сум майбутнього прибутку до оподаткування. 

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. 

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

активів протягом строку їх експлуатації, що визначаються відповідно до правовстановлюючих 

документів, але не менш як 5 років – по правах на об’єкти промислової власності та 2 років – по 

об’єктах авторського права та суміжних з ним прав 

Основні засоби 

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. 

Основні засоби відображаються за їх переоціненою сумою, яка є справедливою вартістю на дату 
переоцінки за вирахуванням будь-якої подальшої накопиченої амортизації та наступних накопичених 
збитків від знецінення. Будь-яка накопичена амортизація на дату переоцінки перераховується 
пропорційно зміні валової балансової вартості активу так, що балансова вартість активу після 
переоцінки дорівнює його переоціненій сумі. 

Збільшення балансової вартості, що виникає при переоцінці основних засобів, відображається в 

іншому сукупному доході та накопичується у власному капіталі за рядком «Капітал у дооцінках».  

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів) 

перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою 

попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і вигід від відновлення його корисності сума 

чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів 

звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) 

спрямовується на збільшення капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході.  
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У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів) 

перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і вигід від відновлення його корисності над сумою 

попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума 

чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення 

капіталу у дооцінках та відображається в іншому сукупному доході, а різниця (якщо сума чергової 

(останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду.  

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, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення   технічного   

огляду,   нагляду, обслуговування,  ремонту  тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх 

економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат. 

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. 

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх 

дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта основних засобів 

включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням капіталу у дооцінках. 

Основні засоби амортизуються на основі прямолінійного методу протягом термінів їхнього корисного 

використання. 

Розрахунок зносу проводиться у відповідності з такими строками корисного використання:  

земля – не амортизується;  

будівлі – 20-59 років, споруди – 15- 59 років; 

машини та обладнання  – 5-15 років (крім комп`ютерної техніки та засобів звязку – 2-15 років); 

транспортні засоби – 5-9 років;  

інструменти, прилади, інвентар – 4-10 років; 

 інші основні засоби – 2-12 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 за мінусом витрат на реалізацію. 

У момент передачі у виробництво, реалізації або іншого вибуття запаси оцінюються за методом 

середньозваженої собівартості. 

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.  
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4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

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. 

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). 

Інструменти власного капіталу 

Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства відповідає сумі випущених Товариством та оплачених акціонерами 

Товариства акцій Товариства.  
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Нерозподілений прибуток 

Нерозподілений прибуток - це частина чистого прибутку, яка залишається у розпорядженні Товариства 

після виплати доходів власникам у вигляді дивідендів, формування резервного капіталу, поповнення 

статутного капіталу та використання на інші потреби.  

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 (платежів) на 

виплату відпусток працівникам. 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. 

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 Товариства, 

 витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. 

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 Товариства здійснюється відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати». 
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4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

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 колективного договору 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 Товариства, 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. 

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. 
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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. 

 

4. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ (продовження) 

Зміни раніше представленої інформації  

У 2020 році Товариство змінило подання інформації щодо авансів виданих 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 

Рекласифікація 31.12.2019, 

перераховано 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками за виданими авансами (рядок 

1130) 

- 55 021    55 021 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

(рядок 1155) 

59 395 (55 021) 4 374 

Вплив на оборотні активи х - х 
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5. ІНШІ НЕОБОРОТНІ АКТИВИ (РЯДОК 1090) 

Станом на 31 грудня інші необоротні активи представлені таким чином: 

 На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Аванси, видані по договорах на придбання 

основних засобів 

                       -  79 671  

Грошове покриття за довгостроковим акредитивом 

(і) 
                              -                       34 740  

Всього -                  114 411 

 

(і) грошове покриття за акредитивом в сумі 1 000 тис. Євро здійснене за договором про надання 

банківських послуг, укладеним з АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», згідно якого банк відкрив акредитив 

на суму 6 520 тис. євро, призначений для оплати за основні засоби, зі строком до червня 2022 року. 

Іншою заставою за цим договором є нерухоме майно Товариства балансовою вартістю 22 811 тис. грн., 

інші основні засоби балансовою вартістю 28 550 тис. грн,  та майнові права по контракту з 

постачальником обладнання Andreotti impianti S.p.A.(Італія) на суму,  що станом на 31 грудня 2020 

року складає еквівалент 36 840 тис. грн. 

 

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                         15 740                  4 942  

Резерв на знецінення торгової дебіторської 

заборгованості 

                                -    (499) 

Всього                         15 740                  4 443  

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 

Поточний рахунок в банку в іноземній валюті                                  6                       54  

Поточний рахунок в банку в національній валюті                              134                       18  

Каса                                35                       24  

Інші рахунки в банку                              125                     345  

Всього                              300                     441  

 

Станом на 31 грудня гроші та їх еквіваленти по валютам представлені таким чином:  
 На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Гривня                              294                     387  

Долар США                                  6                       54  

Всього                              300                     441  
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8. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ (РЯДОК 1155) 

Станом на 31 грудня інша дебіторська заборгованість представлена таким чином: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Поворотна фінансова допомога                              3 340                    29 719  

Інша заборгованість                              1 034                     4 685  

Резерв на знецінення іншої заборгованості                                   -    (177) 

Всього                              4 374                    34 227  

 

9. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року статутний капітал (рядок 1400) поділено на 

33 913 330 простих імених акцій номінальною вартістю 1,1 грн кожна та на 11 304 443 привілейовані 

іменні акції номінальною вартістю 1,1 грн кожна, які належать єдиному акціонеру товариства: 

 

Номінальна вартість 

частки, тис. грн. 

% від загальної 

величини 

КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД                            49 740                             100  

Всього                            49 740                             100  

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

В серпні 2020 року єдиним акціонером Товариства було прийнято рішення про емісію акцій (без 

здійснення публічної пропозиції). Додаткова емісія акцій відповідно до цього рішення була здійснена 

у лютому 2021 року (Примітка 25). 

Капітал у дооцінках Товариства (рядок 1405)  сформований переоцінками основних засобів, 

проведеними у період з 2005 по 2017 роки. 

Додатковий капітал Товариства (рядок 1410) сформований в результаті переведення позик до складу 

додаткового капіталу у період з 2006 по 2010 роки. 

10. ІНШІ ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДОК 1515) 

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

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Зобов'язання за отриманими позиками                                   -                    185 405  

Фінансовий лізинг                                 387                          83  

Всього                                 387                  185 488  

Зобов’язання за отриманими позиками станом на 31 грудня 2020 року представлені процентними 

позиками від пов`язаних сторін, отриманими в євро (під 4% річних) та доларах США (5% річних),  зі 

строками погашення до червня 2023 року та щорічною сплатою відсотків. 

Станом на 31 грудня 2020 року фінансовий лізинг був представлений лізингом транспортних засобів 

балансовою вартістю  443 тис. грн. з такими строками погашення:  

 Мінімальні орендні 

платежі 

Майбутні 

фінансові 

витрати 

Погашення 

заборгованості 

До 1 року                              205                             64                                141  

Від 1 до 2 років                              123                             40                                 83  

Всього                              328                           104                                224  
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11. ІНШІ ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЯДОК 1690) 

Станом на 31 грудня 2019 року фінансовий лізинг був представлений лізингом транспортних засобів 

балансовою вартістю 558 тис. грн. з такими строками погашення: 

 

Мінімальні орендні 

платежі 

Майбутні 

фінансові 

витрати 

Погашення 

заборгованості 

До 1 року                                 245                               82                                   163  

Від 1 до 2 років                                 205                               64                                   141  

Від 2 до 5 років                                 123                               40                                    83  

Всього                                 573                             186                                   387  

 

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

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Заборгованість за договором про відступлення 

права вимоги (і)                          262 684                  313 570  

Отримані поворотні фінансові допомоги (іі)                            59 018                     2 605  

Заборгованість за нарахованими відсотками (ііі)                                   -                       2 109  

ПДВ в авансах отриманих                              7 363                     9 287  

Всього                          329 065                  327 571  

 

(і) станом на 31 грудня 2020 та 31 грудня 2019 ця заборгованість була представлена заборгованістю 

перед єдиним акціонером Товариства КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, деномінованою в доларах 

США. У лютому 2021 році частина зазначеної заборгованості була зарахована в рахунок оплати за 

випущені акції Товариства (Примітка 25).  

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

отриманими від пов’язаних сторін.  

(ііі) заборгованість представлена заборгованістю за відсотками по довгострокових позиках (Примітка 

10). 

 

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

2000) 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) представлений таким чином: 

 2020 2019 

Дохід від реалізації готової продукції                       111 843                85 262  

Дохід від надання послуг                         12 980                32 335  

Дохід від реалізації товарів                         16 706                  9 434  

Всього                       141 529              127 031  
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13. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) (РЯДОК 

2050) 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) представлена таким чином: 

 2020 2019 

Собівартість реалізованих товарів (16 640) (9 091) 

Матеріали та компоненти (99 493) (76 645) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (14 003) (13 364) 

Амортизація (9 787) (12 154) 

Послуги сторонніх організацій виробничого 

характеру 

(4 804) (4 285) 

Всього (144 727) (115 539) 

14. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ (РЯДОК 2130) 

Адміністративні витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Заробітна плата та відповідні нарахування (5 245) (6 334) 

Послуги сторонніх організацій (1 018) (684) 

Амортизація (655) (549) 

Оренда (267) (250) 

Інше (1 277) (1 146) 

Всього (8 462) (8 963) 

15. ВИТРАТИ НА ЗБУТ (РЯДОК 2150) 

Збутові витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Послуги перевезення та транспортно-

експедиційні 

(1 692) (2 212) 

Заробітна плата та відповідні нарахування (798) (793) 

Амортизація (456) (399) 

Інші (633) (528) 

Всього (3 579) (3 932) 

 

16. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ (РЯДОК 2120) ТА ВИТРАТИ (РЯДОК 2180)  

Інші операційні доходи представлені таким чином:  

 2020 2019 

Операційні курсові різниці                            26 358                    56 154  

Реалізація оборотних активів                              2 228                     1 434  

Інші операційні доходи                                 973                     1 888  

Всього                            29 559                    59 476  

 

Інші операційні витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Операційні курсові різниці (74 983) (11 788) 

Реалізація оборотних активів (1 918) (1 344) 

Амортизація (2 280) (1 119) 

Відрахування до резерву сумнівних боргів (676) -   

Заробітна плата та відповідні нарахування (170) (155) 

Інші операційні витрати (548) (85) 

Всього (80 575) (14 491) 
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17. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ (РЯДОК 2250) 

Фінансові витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

Відсотки по кредиту (2 110) -   

Комісія лізингодавця (81) (63) 

Всього (2 191) (63) 

 

18. ІНШІ ДОХОДИ (РЯДОК 2240) ТА ВИТРАТИ (РЯДОК 2270) 

Інші доходи і витрати представлені таким чином: 

 2020 2019 

ІНШІ ДОХОДИ   

Неопераційні курсові різниці 728 - 

Інші доходи 14 2 

Всього інших доходів 742 2 

   

ІНШІ ВИТРАТИ   

Неопераційні курсові різниці (5 614) - 

Списання необоротних активів (1 304) (41) 

Інші витрати (78) - 

Всього інших витрат (6 996) (41) 

 

 

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

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

Компоненти податку на прибуток представлені таким чином: 

 2020 2019 

Витрати з поточного податку на прибуток  - - 

Дохід з відстроченого податку на прибуток                                  20 449 1 990 

Всього  20 449 1 990 

 

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

чином: 

 2020 2019 

Прибуток (збиток) до оподаткування (74 624)              43 515 

Розрахунковий податок на прибуток за ставкою 

18%             13 432  ( 7 833) 

Визнання / використання податкових  збитків 

минулих років               9 200  9 813 

Дохід з податку на прибуток, визнаний через 

капітал (1 484) - 

Податковий вплив витрат / (доходів), що не 

впливають на податкову базу податку на 

прибуток, нетто (699)                    10  

Всього             20 449                 1 990  
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Чисті відстрочені податкові активи (зобов`язання) та їх рух за 2020 рік представлені таким чином: 

  

  

На 31 

грудня 

2019 

Визнано в 

капіталі 

Визнано в 

складі 

прибутку 

чи збитку 

На 31 

грудня 

2020 

     

Відстрочені податкові зобов`язання     

Основні засоби і необоротні активи (29 130) (1 485) (4) (27 641) 

Відстрочені податкові активи     

Дебіторська заборгованість -  -  144 144  

Акумульовані податкові збитки 9 200  -  11 101 20 301  

Резерв під податкові збитки (9 200) -  9 200 -  
     

Чисті відстрочені податкові (зобов`язання) / 

активи 
(29 130) (1 485) 20 449 (7 196) 

 

У 2020 році Товариство відсторнувало раніше врахований резерв під акумульовані податкові збитки в 

зв`язку з тим, що станом на 31 грудня 2020 року отримання в майбутньому прибутків, достатніх для 

покриття зазначених збитків, є ймовірним. 

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

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

Інші надходження (рядок 3095) за 2020 рік склали  48 954 тис. грн., в тому числі: 

 Надходження поворотних фінансових допомог в сумі   48 889 тис. грн.; 

 Дохід від купівлі-продажу іноземної валюти в сумі 65  тис. грн. 

 

Інші витрачання (рядок 3190) за 2020 рік склали 105 307 тис. грн., в тому числі: 

 Повернення фінансових допомог від пов'язаних осіб в сумі 104 710 тис. грн.; 

 Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти 260 тис. грн.; 

 Банківські послуги в сумі 159 тис. грн.; 

 Розрахунки з підзвітними особами в сумі 94 тис. грн.; 

 Розрахунки по виконавчих листах в сумі 84 тис. грн. 

21. 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: єдиний акціонер (КОТОНЕ ІНВЕСТМЕНТС 

ЛІМІТЕД ), компанії під спільним контролем, ключовий управлінський персонал. 
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21. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ (продовження) 

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 (рядок 1125)                                 237                        428  

Дебіторська заборгованість за авансами виданими 

(рядок 1130)                            54 003                    14 681  

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)                                 100                    26 133  

 

 На 31 грудня  

2019 року  

На 31 грудня  

2020 року 

Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515)                               -                 185 405  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 

роботи, послуги (рядок 1615) 

                            335                     221  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690)                       330 702               320 731  

 

 2020 2019 

Чистий дохід від реалізації товарів (рядок 2000)                             578                  6 292  

Адміністративні витрати (рядок 2130)                             272                     245  

Витрати на збут (рядок 2150)                                9                        9  

Закупівлі                          2 538                  2 093  

 

У 2020 році вище керівництво Товариства складалося з 3 осіб (2019: 3 осіб). 

Винагорода вищому керівництву Товариства представлена у вигляді: 

 2020 2019 

Заробітна плата та інші поточні види компенсації                          1 063                  1 099  

Витрати соціального характеру                             234                     242  

Усього винагороди основного керівництва                          1 297                  1 341  

 

22. 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.  Керівництво вважає, що Товариство у повному обсязі виконало свої податкові 

зобов'язання відповідно до свого розуміння податкового законодавства. 
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22. УМОВНІ ТА КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (продовження) 

Судові справи 

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

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

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

Товариства.  

Зобов'язання капітального характеру 

Станом на 31 грудня 2020 року Товариство мало контрактні зобов'язання на придбання основних 

засобів в сумі 266 308 тисяч гривень, понад вже сплачені аванси за придбання основних засобів, які 

відображені у Примітці 5.  (31 грудня 2019 року :  5 850 тисяч гривень контрактних зобов`язань). 

Зобов'язання з операційної оренди - Товариство виступає як орендар 

Товариство орендує транспортні засоби та земельну ділянку на основі договорів операційної оренди, 

строк яких спливає у різні роки до 2061 року. Середній термін оренди транспортних засобів становить 

від 1 до 2 років, договір оренди земельної ділянки укладений терміном на 49 років.  

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                              1 074                     1 131  

Від одного до п'яти років                              3 062                     3 052  

Більше ніж п'ять років                            27 287                    26 524  

Всього                            31 423                    30 707  

 

23. 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. Товариство має фінансові 

інструменти, які зазнають впливу ринкового ризику (валютного та ризику відсоткової ставки). 

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. 
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23. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження) 

Товариство працює, в основному, в таких валютах: євро, долар США 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 позик, які деноміновані у валютах інших, ніж гривня.  

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 

Кошти на рахунках в банку (рядок 1165)        6  

                        

-    

                         

54                   -    

Грошове покриття за довгостроковим 

акредитивом (з рядку 1090) 

                                  

-    

                        

-    

                         

-              34 740  

Інші довгострокові зобов'язання (рядок 

1515)               

                        

-    

                

115 926            69 479  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690)     262 684  

                        

-    

                

314 697                 982  

 

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%   (26 268) / 26 268   (43 076) / 43 076  

EUR (посилення) / послаблення на 10%  - (3 572) / 3 572 

 

Ризик відсоткової ставки 

Ризик зміни відсоткових ставок є ризиком того, що зміни плаваючих відсоткових ставок негативно 

позначаються на фінансових показниках Підприємства. Станом на звітні дати Товариство не схильне 

до цього ризику, оскільки його фінансові інструменти мають фіксовані процентні ставки. 

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. Кредитний ризик виникає в результаті реалізації Товариством продукції з відстрочкою 

платежу, наданням позик та інших операцій з контрагентами, внаслідок яких виникають фінансові 

активи.  
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23. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження) 

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

категоріями фінансових активів: 

 

На 31 грудня 2019 

року  

На 31 грудня 2020 

року 

Грошове покриття за довгостроковим акредитивом (з 

рядку 1 090)                                   -                      34 740  

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги (рядок 1125)                            15 740                     4 443  

Інші поточна дебіторська заборгованість (рядок 1 155)                              4 374                    34 227  

Гроші та їх еквіваленти (рядок 1 165)                                 300                        441  

Всього                            20 414                    73 851  

 

Фінансові активи Товариства не забезпечені заставою або іншими додатковими кредитними 

забезпеченнями. 

Керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик по відношенню до дебіторської заборгованості 

адекватно відображається 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 року: 

 

До запитання 

і до 12 місяців 

Понад 12 

місяців 
Всього 

Зобов'язання       

Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515)                    -       185 488      185 488  

Майбутні відсотки за зобов'язаннями                 8 639      12 845  

         21 

484  

Поточна кредиторська заборгованість за 

довгостроковими зобов'язаннями (рядок 1610) 

                                

141  

                        

-    

                       

141  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

(рядок 1615)        7 701           -         7 701  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690, крім 

нефінансових)         318 284           -         318 284  

Всього майбутніх платежів       334 765     198 333       533 098  
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23. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ (продовження) 

 

Станом на 31 грудня 2019 року:  

 До запитання і 

до 12 місяців 

Понад 

12 

місяців 

Всього 

Зобов'язання    

Інші довгострокові зобов'язання (рядок 1515)                                    -                          387                         387  

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги (рядок 1615) 

                             7 007                           -                        7 007  

Інші поточні зобов'язання (рядок 1690, крім 

нефінансових) 

                         321 702                           -                    321 702  

Всього майбутніх платежів                         328 709                        387                  329 096  

 

24. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ 

 Головною метою управління капіталом Товариства є підтримка достатньої кредитоспроможності і 

коефіцієнтів забезпеченості власними коштами з метою збереження можливості продовжувати свою 

діяльність, забезпечуючи прийнятний рівень прибутковості на інвестований капітал, 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, які, в свою чергу, переважно були представлені 

курсовими різницями по позиках, отриманих від пов`язаних сторін. 

 

 2020 2019 Δ 

Чистий прибуток/збиток (рядок 2350,2355), в т.ч: (54 175) 45 505  (99 680) 

Відсотки сплачені (рядок 2250) 2 191  63  2 128  

Відсотки отримані (рядок 2220) (76) (35) (41) 

Амортизація основних засобів і нематеріальних 

активів (рядок 2515) 13 178  14 221  (1 043) 

EBITDA (38 882)                   59 754  (98 636) 

в тому числі вплив курсових різниць  (53 511) 44 366  (97 877) 

EBITDA без урахування курсових різниць 14 629  15 388  (759) 
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25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

В лютому 2021 року Товариство уклало договір купівлі -продажу акцій додаткової емісії з Котоне 

Інвестментс Лімітед на придбання 213 846 717 простих імених акцій номінальною вартістю 235 231 

тис.грн, зареєструвало додаткову емісію акцій і відобразило збільшення статутного капіталу на 

зазначену суму. В рахунок погашення заборгованості Котоне Інвестментс Лімітед щодо оплати акцій 

додаткової емісії було зараховано зустрічні вимоги щодо заборгованості Товариства перед Котоне 

Інвестментс Лімітед по договорах про відступлення права вимоги, які обліковувалися станом на 31 

грудня 2020 року, в сумі, еквівалентній 235 231 тис.грн на дату здійснення зарахування. 

 


