Титульний аркуш
27.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1181
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
(далі - Положення).
Генеральний директор
(посада)

Бартошак В.А.
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пирятинський
сирзавод"
2. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00446865
4. Місцезнаходження: 37000, Україна, Полтавська обл., Пирятинський р-н р-н, м. Пирятин, вул.
Сумська, буд. 1
5. Міжміський код, телефон та факс: (05358) 2-86-57 (05358) 2-85-37, (05358) 2-86-57
6. Адреса електронної пошти: psz_info@milkalliance.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):
Рішення наглядової ради емітента від 27.04.2021р. № 6 ,
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від
імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00001/APA
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

http://milkalliance.com.ua/company/inf
orm/piryatinskij-sirzavod/

27.04.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
4. Інформація щодо корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних
підрозділів емітента
7. Судові справи емітента
8. Штрафні санкції щодо емітента
9. Опис бізнесу
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників
та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
1) інформація про органи управління
2) інформація про посадових осіб емітента
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені
посадовим особам емітента в разі їх звільнення
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток,
паїв)
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
2) інформація про розвиток емітента
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних
цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань,
фінансового стану і доходів або витрат емітента
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
4) звіт про корпоративне управління
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або
інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив
застосовувати
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій
емітента
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента

X
X

X
X
X
X
X
X

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета
яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна
кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів
акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість),
наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині
включення до біржового реєстру
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім
акцій) такого емітента
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад
0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому
числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди
на відчуження таких цінних паперів
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих
акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права
голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
26. Інформація про вчинення значних правочинів
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
29. Річна фінансова звітність
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
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31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
32. Твердження щодо річної інформації
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом
звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пирятинський сирзавод"
2. Скорочене найменування (за наявності)
ТОВ "Пирятинський сирзавод"
3. Дата проведення державної реєстрації
26.10.2004
4. Територія (область)
Полтавська обл.
5. Статутний капітал (грн)
13350390,63
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
612
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
10.51 - ПЕРЕРОБЛЕННЯ МОЛОКА, ВИРОБНИЦТВО МАСЛА ТА СИРУ
46.33 - Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами
47.11 - Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами
харчування, напоями та тютюновими виробами
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
2) IBAN
UA363006140000026000500299762
3) поточний рахунок
UA363006140000026000500299762
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", МФО 300614
5) IBAN
UA363006140000026000500299762
6) поточний рахунок
UA363006140000026000500299762
11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Придбання, зберiгання,
знищення, використання
прекурсорiв
Придбання, зберiгання,
знищення, використання

Номер
ліцензії
2
151

Дата
закінчення
Дата
Орган державної влади, що
строку дії
видачі
видав ліцензію
ліцензії (за
наявності)
3
4
5
26.08.2016 Державною службою України 26.08.2021
з лiкарських засобiв та
контролю за наркотиками
Державною службою України
з лiкарських засобiв та контрол

прекурс
Опис
Придбання, зберiгання, знищення, використання прекурс
Зберiгання пального для власних №16230414201 01.07.2019
ДПС України
потреб
900006
Опис
Зберiгання пального для власних потреб

01.07.2024

16. Судові справи емітента
№
з/п
1

Номер справи
917/938/20

Найменування
суду
Господарський суд
Полтавської областi

Позивач

Відповідач

Третя особа

Позовні вимоги

ПАТ "СК "ПЕРША"

ТОВ "Пирятинський
сирзавод"

вiдсутнi

Стягнення суми сплаченого
страхового вiдшкодування

Стан розгляду
справи
Позов
задоволено
частково58
315,88 грн.

Опис:
2

916/3387/19

Господарський суд
Одеської областi

Дочiрнього
пiдприємства
"Старокостянтинiвс
ький молочний
завод"

ТОВ "ВИМ-ТРЕЙД"

ТОВ"Пирятинський
сирзавод"ГУ ДПС в
Одеськiй областiАТ
"ОТП БАНК"ТОВ
"Торговий дiм
"Еталон".

Стягнення заборгованостi по
договору поставки

Позов
задоволено
частково70
946,49
грн.(вiдкрито
провадження у
справi про
банкрутство)

742/1530/19

Прилуцький
мiськрайонний суд
Чернiгiвської
областi

Фiзична особа
Кажукала
В.В.Фiзична особа
Кажукала В.В.

Водiй ТОВ
"Пирятинський
сирзавод"Тремба
М.Г.

ТОВ "Пирятинський
сирзавод"ПАТ "СК
"ПЕРША"

Стягнення заподiяної майнової
та моральної шкоди

Позов залишили
без розгляду.

Опис:
3

Опис:

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiтного, 2020 року, змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства, не вiдбувалися.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
За 2020 рiк, середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв Пiдприємства становить 612 чоловiк.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб)
склала 2 чол
Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) або яким була
знижена норма робочого часу не було.
Фонд оплати працi за 2020 рiк склав 72 072 тис. грн.. За звiтний перiод, вiдносно попереднього
року, фонд оплати зрiс на 1 753 тис. грн.
Основними завданнями кадрової полiтики на Пiдприємствi, є:
- своєчасне забезпечення персоналом необхiдної якостi й у достатнiй кiлькостi;
- забезпечення умов реалiзацiї передбачених трудовим законодавством прав i обов'язкiв
громадян;
- рацiональне використання трудового потенцiалу;
- формування i пiдтримання ефективної роботи трудового колективу.
Вдалий досвiд роботи ТОВ "Пирятинський сирзавод" свiдчить про те, що його головною
конкурентною перевагою, серед пiдприємств в регiонi, є унiкальний кадровий потенцiал. Досить
високий рiвень корпоративної культури робить пiдприємство привабливим для працiвникiв,
утримує їх в органiзацiї, а результати їх працi, своєю чергою, створюють вiдповiдну репутацiю
для пiдприємства. Головним завданням пiдприємства є сприяння зростанню професiйної
компетенцiї робiтникiв та розвитку їх навичок i вмiнь.
Пiдприємство проводить активну кадрову полiтику. Так, адмiнiстрацiя має прогноз i засоби
впливу на ситуацiю - проводиться постiйний монiторинг ситуацiї, розроблення та коригування
програм вiдповiдно до внутрiшнiх та зовнiшнiх впливiв. Кадрова служба пiдприємства володiє не
тiльки засобами дiагностики персоналу, але i прогнозування кадрової ситуацiї на
середньостроковий i довгостроковий перiоди. У програмах розвитку пiдприємства мiстяться
короткостроковий, середньостроковий i довгостроковий прогнози потреби в кадрах (якiсної i
кiлькiсної).

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство входить до Групи компанiй "Молочний альянс".
Дiяльнiсть Товариства, як i Групи в цiлому, пов'язане iз випуском молочної продукцiї: сиру
твердого, сиру плавленого, продукцiї iз незбираного молока, сухих молочних продуктiв.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Товариство не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами та
установами.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Суттєвi положення облiкової полiтики.
Заява про вiдповiднiсть
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi ( "МСФЗ").
Основа подання iнформацiї
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi принципу облiку за iсторичною вартiстю, а також
деяких фiнансових iнструментiв. Iсторична вартiсть зазвичай визначається на основi
справедливої вартостi компенсацiї, переданої в обмiн на товари i послуги.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Дана фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
функцiонувати в майбутньому, що передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань в ходi
звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить будь-яких коригувань
вiдображених сум активiв, якi були б необхiднi, якщо б Товариство було нездатне продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi i якби воно реалiзовувало свої активи не в ходi звичайної
дiяльностi.
На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi не затверджено нiяких планiв щодо припинення
окремих напрямкiв дiяльностi Товариства.
Оцiнка справедливої вартостi
Справедлива вартiсть визначається як сума, яка була б отримана при продажу активу або
сплачена при передачi зобов'язання в рамках звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату
оцiнки. Оцiнка справедливої вартостi базується на припущеннi, що операцiя з продажу активу або
передачi зобов'язання вiдбудеться або на основному ринку для активу або зобов'язання, або, при
вiдсутностi основного ринку, на найбiльш вигiдному ринку для даного активу або зобов'язання.
Основний або найбiльш вигiдний ринки повиннi бути досяжними для Товариства.
Справедлива вартiсть активу або зобов'язання оцiнюється з використанням припущень, якi
учасники ринку будуть використовувати при визначеннi цiни активу або зобов'язання, за умови,
що учасники ринку будуть дiяти з найкращого економiчною вигодою для себе.
Справедлива вартiсть для цiлей оцiнки i / або розкриття iнформацiї визначається на такiй основi,
за винятком операцiй платежiв на основi акцiй, що належать до сфери застосування МСФЗ 2,
операцiй оренди в сферi застосування МСБО 17, а також оцiнок, якi можна порiвняти зi
справедливою вартiстю, але при цьому якi не є справедливою вартiстю (наприклад, чистої
вартостi реалiзацiї згiдно з МСБО 2 чи вартостi при використаннi вiдповiдно до МСБО 36).
Оцiнка справедливої вартостi нефiнансових активiв враховує спроможнiсть учасника ринку
генерувати економiчнi вигоди в результатi найкращого i найбiльш ефективного використання
активу або шляхом його продажу iншому учаснику ринку, який буде використовувати даний
актив найкращим i найбiльш ефективним способом.
Товариство використовує методики оцiнки, якi найбiльше пiдходять в даних обставинах i для
яких є в наявностi достатнi данi для оцiнки справедливої вартостi, максимально застосовуючи

вiдповiднi данi i скорочуючи використання неспостережуваних даних.
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою Товариства є валюта первинного економiчного середовища, в якiй
дане пiдприємство здiйснює свою дiяльнiсть. Функцiональною валютою Товариства є українська
гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариства, операцiї в валютах, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти цього пiдприємства (iноземнi валюти), визнаються iз використанням
офiцiйного курсу НБУ, переважаючим на дати вiдповiдних операцiй. На кiнець кожного звiтного
перiоду монетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються iз використанням
офiцiйного курсу НБУ, переважаючим на цю дату. Немонетарнi статтi, якi вiдображенi за
справедливою вартiстю, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються iз використанням
офiцiйного курсу НБУ, переважаючим на дату визначення справедливої вартостi. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, не перераховуються.
Курсовi рiзницi за монетарними статтями, що виникають в результатi змiни офiцiйного курсу
НБУ, вiдображаються у звiтi про прибутки та збитки того перiоду, в якому вони виникають, за
винятком наступного: курсовi рiзницi по позиках в iноземнiй валютi, що вiдносяться до об'єктiв
незавершеного будiвництва, призначеним для майбутнього використання у виробничих цiлях,
включаються у вартiсть таких активiв як коригування процентних витрат за позиками в iноземнiй
валютi;
Основнi засоби
Об'єкт основних засобiв пiдлягає визнанню як актив тiльки в тому випадку, якщо:
"
є ймовiрнiсть, що пов'язанi з ним майбутнi економiчнi вигоди надiйдуть до Компанiї;
"
собiвартiсть об'єкта можна достовiрно оцiнити.
Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошовi кошти,
пiдлягає оцiнцi за собiвартiстю.
Собiвартiсть об'єкта основних засобiв включає в себе:
"
цiну його придбання, включаючи iмпортнi мита ,
"
будь-якi витрати, безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї.
"
Iншi витрати, передбаченi МСБО 16 "Основнi засоби".
Всi об'єкти основних засобiв, придбанi, отриманi або виробленi своїми силами, але не готовi до
експлуатацiї, капiталiзуються у складi активiв у стадiї створення. Пiсля готовностi об'єкта до
експлуатацiї, об'єкти переводяться на вiдповiднi рахунки основних засобiв.
Одиницею облiку основних засобiв є iнвентарний об'єкт.
Iнвентарним об'єктом основних засобiв визнається об'єкт з усiма пристосуваннями i приладдям,
або окремий конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних
самостiйних функцiй, або вiдокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметiв, що
становлять єдине цiле i призначений для виконання певної роботи.
Об'єкти, зi строком корисної експлуатацiї бiльше одного року, вартiсть яких є несуттєвою,
облiковуються на окремому рахунку у складi малоцiнних необоротних матерiальних активiв з
нарахуванням амортизацiї на дату їх визнання у повному розмiрi їх вартостi (100 % зносу). Для
цiлей даного абзацу суттєвiсть визначається вiдповiдно до вимог до основних засобiв,
встановлених Податковим кодексом України.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи з нарахованим зносом подаються у фiнансовiй звiтностi
на нетто-основi i не розкриваються окремо в примiтках до рiчної фiнансової звiтностi.
Нарахування зносу малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдноситься до витрат за
функцiональним призначенням.
Об'єкти соцiальної iнфраструктури, якi генерують економiчнi вигоди, облiковуються в складi
iнших основних засобiв та подаються у Звiтi про фiнансовий стан у складi основних засобiв.
Об'єкти соцiальної iнфраструктури, якi не генерують економiчнi вигоди, та основнi засоби

невиробничого характеру облiковуються в складi iнших основних засобiв з нарахуванням
амортизацiї вiдповiдно до цiєї Облiкової полiтики, а у фiнансовiй звiтностi подаються у звiтi про
фiнансовий стан в складi необоротних активiв як iншi необоротнi активи.
Об'єкти основних засобiв, якi були придбанi (побудованi) з метою продажу, класифiкуються як
товари для перепродажу та враховуються вiдповiдно до глави 6 "Запаси" цього роздiлу.
У своїй звiтностi Компанiя використовує модель облiку за собiвартiстю.
Пiсля визнання активом, об'єкт основних засобiв слiд облiковувати за його собiвартiстю мiнус
будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Перегляд облiкових оцiнок щодо основних засобiв (термiн корисної служби, метод амортизацiї,
лiквiдацiйна вартiсть тощо) здiйснюється щонайменше на рiчну звiтну дату (або на дату рiчної
iнвентаризацiї, що максимально наближена до звiтної дати), або частiше, за наявностi явних
свiдчень їх змiн.
У разi зниження iнтенсивностi використання основних засобiв здiйснюється перегляд облiкових
оцiнок в частинi очiкуваного термiну корисного використання з одночасним переглядом методу
амортизацiї на дату такого перегляду.
Амортизацiя основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом вiдповiдно до строкiв
корисної служби.
Для цiлей розрахунку амортизацiї обов'язково визначається лiквiдацiйна вартiсть основних
засобiв.
Нарахування амортизацiї на актив починається з мiсяця наступного за мiсяцем придатностi
активу до використання i проводиться щомiсячно до дати вибуття активу та припинення його
визнання.
Амортизацiя об'єктiв iнших необоротних активiв, включених до складу малоцiнних необоротних
матерiальних активiв нараховується в момент готовностi до експлуатацiї у сумi 100%
собiвартостi.
Знецiнення основних засобiв
Резерв знецiнення об'єктiв основних засобiв накопичується на контрактивному рахунку основних
засобiв, який додатково вводиться в систему бухгалтерського облiку з метою додаткового
контролю накопиченої iнформацiї щодо зменшення корисностi окремого об'єкту.
На кожну дату складання рiчної звiтностi Компанiя оцiнює наявнiсть будь-яких ознак, що
вказують на можливе зменшення корисностi основних засобiв, вiдповiдно до вимог МСБО 36
"Зменшення корисностi активiв".
У разi виявлення ознак зменшення корисностi певного активу або групи активiв, яку можна
iдентифiкувати i яка генерує надходження грошових коштiв вiдносно незалежно вiд iнших
активiв, проводиться оцiнка суми очiкуваного вiдшкодування такого активу або групи активiв.
Якщо сума очiкуваного вiдшкодування об'єкта або групи об'єктiв основних засобiв суттєво менша
їх балансової вартостi, такий об'єкт або група об'єктiв вважається знецiненими, i потрiбно
нарахувати резерв пiд знецiнення.
Якщо неможливо оцiнити суму очiкуваного вiдшкодування для окремого активу, то Компанiя
визначає суму очiкуваного вiдшкодування для одиницi, що генерує грошовi кошти.
Резерв пiд знецiнення по об'єктах, якi облiковуються за собiвартiстю, включається до складу
iнших витрат перiоду.
Запаси
Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсної вартостi i чистої вартостi
реалiзацiї. Первiсна вартiсть запасiв включає вартiсть сировини i, у разi необхiдностi, прямi
витрати на оплату працi i тi накладнi витрати, якi були понесенi в зв'язку з доведенням запасiв до
їх поточного стану та мiсця розташування. Вартiсть запасiв визначається за методом
середньозваженої вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї розраховується виходячи з передбачуваної
цiни продажу, за вирахуванням всiх передбачуваних витрат на завершення виробництва i витрат
на маркетинг, реалiзацiю i збут.
Виручка

Визнання, оцiнка, подання та розкриття виручки здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 15
"Дохiд вiд договорiв з клiєнтами" (МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами").
Об'єктом облiку виручки є iндивiдуальний контракт з клiєнтом. Пiд контрактом розумiється угода
мiж двома або бiльше сторонами, яка породжує юридично захищенi права та обов'язки, яка
необов'язково має юридичну форму договору.
Дохiд визнається, коли (або у мiру того, як) Компанiя задовольняє зобов'язання щодо виконання,
передаючи обiцяний товар або послугу (тобто актив) клiєнтовi. Актив передається, коли (або у
мiру того, як) клiєнт отримує контроль над таким активом.
Перегляд оцiнки угод, не визнаних контрактами на попереднi дати внаслiдок невiдповiдностi
критерiям визнання, на предмет їх визнання здiйснюється щонайменше на кожну промiжну звiтну
дату або за наявностi очевидних подiй, що свiдчать про вiдповiднiсть критерiям визнання.
З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами", застосовується метод результатiв, зокрема, аналiз виконання обов'язкiв, завершених
на дату оцiнки, що пiдтверджується актами виконаних робiт (наданих послуг).
За наявностi компоненту фiнансування в угодах з продажу застосовується спрощення
практичного характеру щодо незастосування коригувань виручки, якщо в момент укладення
угоди очiкується, що перiод мiж поставкою i оплатою становить не бiльше 12 мiсяцiв.
Контрактнi активи подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних активiв окремо вiд
дебiторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у дебiторську заборгованiсть не
перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання виручки або зi звiтної дати, або як необоротний актив в
протилежному випадку.
Контрактнi зобов'язання подаються у звiтi про фiнансовий стан у складi поточних зобов'язань
окремо вiд кредиторської заборгованостi, якщо термiн їх перетворення у кредиторську
заборгованiсть не перевищує 12 мiсяцiв з дати визнання попередньої оплати (чи зобов'язання з
повернення) або зi звiтної дати, або як довгостроковi зобов'язання в протилежному випадку.
Якщо iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з
клiєнтами", вони визнаються вiдповiдно до вищенаведених положень облiкової полiтики. Якщо
iншi операцiйнi доходи пiдпадають пiд сферу дiї iнших МСБО i МСФЗ, вони визнаються
вiдповiдно до вимог цих стандартiв.
Якщо послуги полягають у виконаннi невизначеної кiлькостi дiй (операцiй) за визначений перiод
часу, то дохiд визначається шляхом рiвномiрного його нарахування за цей перiод (крiм випадкiв,
коли iнший метод краще визначає ступiнь завершеностi надання послуг).
Якщо виручка вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнена i не iснує iмовiрностi
вiдшкодування понесених видаткiв, то виручка не визнається, а понесенi видатки визнаються
витратами перiоду в якому були понесенi, i подаються у складi iнших операцiйних витрат у звiтi
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.
При реалiзацiї товарiв, готової продукцiї, робiт та послуг за договорами комiсiї (агентськими
договорами) виручка визнається за умови дотримання критерiїв, передбачених МСФЗ 15 "Дохiд
вiд договорiв з клiєнтами" на дату, яка зазначена у звiтi комiсiонера (агента), якщо iнше не
передбачено умовами договору, укладеного мiж сторонами.
З метою перерахунку доходiв i витрат, виражених в iноземнiй валютi, застосовується обмiнний
курс НБУ.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або обумовленi
нормами дiлового обороту), яке виникло в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що
Товариство повинно буде погасити дане зобов'язання, а розмiр таких зобов'язань може бути
достовiрно оцiнений.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання
поточного зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi,
супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв
грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його

балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних потокiв грошових коштiв (коли вплив
вартостi грошей у часi буде неiстотним).
У тих випадках, коли деякi або всi економiчнi вигоди, якi потрiбнi для реалiзацiї резерву,
передбачається отримати вiд третьої сторони, така дебiторська заборгованiсть визнається як
актив, якщо точно вiдомо, що компенсацiя буде отримана i суму такої дебiторської заборгованостi
можна визначити достовiрно.
Згiдно з українським законодавством працiвники мають право на одержання щорiчної
оплачуваної вiдпустки. Невикористанi днi оплачуваних вiдпусток переносяться на наступнi
перiоди. У разi розiрвання трудового угоди невикористанi працiвником днi вiдпустки
компенсуються в повному обсязi коштами.
Фiнансовi iнструменти
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання визнаються, коли Товариство стає стороною в
контрактних взаємовiдносинах щодо даного iнструменту. Фiнансовi активи i фiнансовi
зобов'язання спочатку оцiнюються за справедливою вартiстю. Фiнансовий актив оцiнюється за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не оцiнюється за амортизованою
собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд.
Компанiя пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як
такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення
усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла б
при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних
основах.
Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартостi
боргового iнструменту та розподiлу процентних доходiв протягом вiдповiдного перiоду.
Ефективна процентна ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi
надходження грошових коштiв, включаючи всi гонорари за договорами сплаченi або отриманi, якi
становлять невiд'ємну частину ефективної процентної ставки, витрати на операцiю та iншi премiї
або дисконти, протягом якого очiкується використання боргового iнструменту або , коли
доцiльно, коротшого перiоду до чистої балансової вартостi на момент первiсного визнання.
Доходи визнаються на основi ефективної процентної ставки для боргових iнструментiв, крiм
фiнансових активiв, що класифiкованi як оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням
переоцiнки у складi прибутку або збитку.
Фiнансовi активи
Компанiя класифiкує фiнансовi активи як такi, що надалi оцiнюються за
"
амортизованою собiвартiстю,
"
справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або
"
справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Класифiкацiя здiйснюється на основi обох таких критерiїв:
"
бiзнес-моделi суб'єкта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та
"
установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.
Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання
обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових
активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi
одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
"
фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом
одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i

"
договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто
виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не
оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний
дохiд.
Компанiя пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як
такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення
усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому випадку виникла б
при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних
основах.
Фiнансовi зобов'язання
Компанiя здiйснює класифiкацiю всiх фiнансових зобов'язань як таких, що в подальшому
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, за винятком:
"
фiнансових зобов'язань, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або
збиток.
"
фiнансових зобов'язань, що виникають у разi невiдповiдностi передавання фiнансового
активу критерiям для припинення визнання або в разi застосування пiдходу подальшої участi.
"
договорiв фiнансової гарантiї.
"
умовної компенсацiї, визнаної набувачем при об'єднаннi бiзнесу, до якого застосовується
МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу".
Компанiя має право пiд час первiсного визнання безвiдклично вiднести фiнансове зобов'язання до
категорiї тих, що оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке
рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких причин:
"
воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi, що в iншому
випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за
ними на рiзних основах; або
"
група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в
управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з
документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання не пiдлягають взаємозалiку за винятком тих випадкiв,
коли Компанiя:
"
на поточний момент має законне право на залiк визнаних сум (iснує договiр мiж сторонами
про взаємозалiк заборгованостей); i
"
має намiр або провести розрахунок шляхом залiку зустрiчних вимог, або одночасно
реалiзувати актив та виконати зобов'язання.
Первiсна оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань
За винятком торговельної дебiторської заборгованостi, Компанiя пiд час первiсного визнання
оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання за його справедливою вартiстю плюс або
мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що не оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на операцiю, що можуть бути
безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання.
При первiсному визнаннi Компанiя оцiнює торговельну дебiторську заборгованiсть за цiною
операцiї (згiдно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами"), якщо
торговельна дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компоненту фiнансування згiдно з
МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".
Подальша оцiнка фiнансових активiв та зобов'язань
Подальша оцiнка фiнансового активу або фiнансового зобов'язання здiйснюється вiдповiдно до
його класифiкацiї.

Кредити та дебiторська заборгованiсть
Кредити та дебiторська заборгованiсть є непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або
обумовленими платежами, якi не котируються на активному ринку. Кредити та дебiторська
заборгованiсть (включаючи кредити, наданi постачальникам Товариства, торговельну та iншу
дебiторську заборгованiсть, грошовi кошти та їх еквiваленти) оцiнюються за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням будь-якого
знецiнення. Процентнi доходи визнаються шляхом застосування ефективної процентної ставки,
за винятком короткострокової дебiторської заборгованостi, коли вплив дисконтування буде
неiстотним.
Вiдповiднi резерви пiд сумнiвну заборгованiсть визнаються в прибутку чи збитку, коли є
об'єктивнi свiдчення того, що актив знецiнився. Визнаний резерв оцiнюється як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за ефективною процентною ставкою, розрахованої при первiсному визнаннi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на рахунках в банках i
депозити з первiсним строком погашення до трьох мiсяцiв.
Власний капiтал
Власний капiтал - це частина в активах Компанiї, що залишається пiсля вирахування його
зобов'язань (чистi активи).Власний капiтал Компанiї складається з:
"
Зареєстрований (статутний) капiтал;
"
Додатковий капiтал;
"
Резервний капiтал;
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток).
Позики i корпоративнi облiгацiї
Позики i облiгацiї, на якi нараховуються вiдсотки, спочатку оцiнюються за справедливою
вартiстю, за вирахуванням прямих витрат на здiйснення операцiї, а згодом оцiнюються за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Будь-яка рiзниця мiж надходженнями (за вирахуванням витрат на здiйснення операцiї) i сумою
погашення або вiдшкодування визнається протягом строку дiї позик i вiдбивається як фiнансовi
витрати.
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первiсному визнаннi за справедливою вартiстю i
згодом оцiнюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Оренда
Об'єктом облiку в операцiях оренди є окремий договiр оренди.
Якщо договiр оренди має опцiю пролонгацiї i очiкується, що Пiдприємство скористається таким
правом пролонгацiї, розрахунковим перiодом для оцiнки прав оренди i зобов'язань з оренди
приймається:
"
за об'єктами нерухомостi - до 5 рокiв включно ;
"
за iншими об'єктами - до 3 рокiв включно.
Пiсля первiсного визнання у сумi теперiшньої вартостi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на
дату визнання, оцiнка активу у виглядi права оренди здiйснюється за первiсною вартiстю, крiм
виключень, передбачених МСФЗ 16 "Оренда".
Нарахування амортизацiї об'єктiв прав оренди здiйснюється на щомiсячнiй основi, починаючи з
мiсяця наступного за мiсяцем визнання активу i проводиться щомiсячно до дати вибуття активу та
припинення його визнання. Пiдприємство не застосовує спрощення практичного характеру щодо
облiку компонентiв, якi не є орендою разом з компонентом, який є орендою. В договорах оренди,
в яких пiдприємство виступає орендарем, компоненти оренди вiдокремлюються вiд компонентiв,
якi не є орендою i якi облiковуються згiдно з iншими стандартами (наприклад, комунальнi
платежi та iншi додатковi платежi, передбаченi договорами оренди).

Для цiлей застосування спрощень практичного характеру активами низької вартостi вважаються
активи вартiстю менше нiж 30 мiнiмальних заробiтних плат, встановлених на 1 сiчня звiтного
року. Права оренди об'єктiв низької вартостi не визнаються у звiтi про фiнансовий стан. Оренднi
платежi (витрати) в операцiях оренди активiв низької вартостi визнаються лiнiйним методом
протягом термiну оренди.
Активи у виглядi прав оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
необоротних активiв iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi.
Зобов'язання за договорами оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовий стан у складi iнших
довгострокових i поточних зобов'язань iз розкриттям детальної iнформацiї у примiтках до
фiнансової звiтностi.
Якщо Компанiя є орендодавцем, при класифiкацiї оренди в якостi фiнансової або операцiйної
використовуються вимоги п.63-64 МСФЗ 16 "Оренда".
Розподiл орендних платежiв за договорами оренди здiйснюється з використанням ставки
дисконтування / процентної ставки, джерелом визначення якої слугують статистичнi данi
Нацiонального Банку України про кредитнi ставки за новими кредитами нефiнансовим
корпорацiям з врахуванням строку та валюти фiнансування.
Витрати на позики
Витрати на позики включають:
а) витрати на сплату вiдсоткiв та комiсiй по запозиченнях, обчисленi за допомогою методу
ефективного вiдсотка, як описано в МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", щодо
довгострокових позик (строком бiльше 12 мiсяцiв);
б) витрати на сплату вiдсоткiв та комiсiй по запозиченнях у розмiрi фактичних витрат на сплату
вiдсоткiв у перiодi, щодо короткострокових позик (строком не бiльше 12 мiсяцiв);
б) фiнансовi витрати, пов'язанi з фiнансовою орендою i визнанi згiдно з МСБО 16 "Оренда";
в) курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони
розглядаються як коригування витрат на сплату вiдсоткiв.
Виплати працiвникам
Зобов'язання Товариства по внесках вiдповiдно за пенсiйними планами з встановленими
внесками, в тому числi внескiв до Державного пенсiйного фонду України, визнаються в складi
витрат на виплати працiвникам в тому перiодi, в якому вони пiдлягають сплатi.
Заробiтну плату, внески до фондiв соцiального страхування, оплачуванi щорiчнi вiдпустки та
лiкарнянi, премiї i не грошовi винагороди нараховуються у вiдповiдних перiодах. Товариство
перераховує ЄСВ iз заробiтної плати своїх спiвробiтникiв, вiдповiдно до законодавства України.
Цi виплати вiдносяться на витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Пiсля виходу
працiвника на пенсiю фiнансовi зобов'язання Товариство щодо соцiальних виплат припиняються,
i всi подальшi виплати працiвникам, якi вийшли на пенсiю, вiдносяться до компетенцiї державних
i приватних накопичувальних пенсiйних фондiв.
Оподаткування
Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного та вiдстроченого податкiв.
Поточний податок - Поточнi зобов'язання з податку на прибуток визначаються на основi
оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку або
збитку, вiдображених у складi прибутку або збитку, так як в неї не включаються статтi доходiв
або витрат, якi пiдлягають оподаткуванню або вiднесенню на валовi витрати в цiлях
оподаткування в iншi роки, а також вона не включає статтi, якi нiколи не оподатковуються або не
вiдносяться до валових витрат з метою оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного
податку на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що дiють або фактично
дiючих на кiнець звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок - вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi рiзниць мiж балансовою
вартiстю активiв i зобов'язань в цiй фiнансовiй звiтностi та вiдповiдною податковою базою, яка
використовується для розрахунку оподатковуваного прибутку, i враховується з використанням

методу балансових зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються для
всiх тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи зазвичай визнаються для всiх тимчасових
рiзниць, що вiдносяться на валовi витрати, в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання
достатнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна буде реалiзувати данi тимчасовi
рiзницi, що вiдносяться на валовi витрати. Такi податковi активи i зобов'язання не визнаються,
якщо тимчасовi рiзницi виникають в результатi гудвiлу або внаслiдок первiсного визнання (крiм
випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв i зобов'язань в рамках операцiї, яка не впливає нi
на оподатковуваний, нi на облiковий прибуток.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються щодо тимчасових рiзниць, пов'язаних з
iнвестицiями в дочiрнi пiдприємства та асоцiйованi компанiї, а також за участю в спiльних
пiдприємствах, крiм випадкiв коли Товариство може контролювати сторнування тимчасової
рiзницi i iснує ймовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в доступному для
огляду майбутньому. Вiдстроченi податковi активи, що виникають по тимчасових рiзницях, що
вiдносяться на валовi витрати, якi пов'язанi з такими iнвестицiями i частками участi, визнаються
тiльки з урахуванням ступеня впевненостi в тому, що буде отримана достатня оподатковуваний
прибуток, яка дозволить реалiзувати вигоди вiд тимчасових рiзниць, i що тимчасовi рiзницi
будуть сторнувати в доступному для огляду майбутньому.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
зменшується в тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отримана достатня
оподатковуваний прибуток, що дозволяє вiдшкодувати частину або всю суму даного активу.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються виходячи з податкових ставок, якi,
iмовiрно, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або погашення
вiдповiдних зобов'язань на основi податкових ставок (та податкових законiв), що дiють або
фактично дiючих на звiтну дату. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв
вiдображає податковi наслiдки, якi могли б виникнути в залежностi вiд способу, яким Товариство
припускає, на звiтну дату, вiдшкодувати актив або погасити балансову вартiсть своїх активiв i
зобов'язань.
Поточний i вiдстрочений податки визнаються в прибутку чи збитку, крiм тих випадкiв коли вони
вiдносяться до статей, якi визнаються в складi iнших сукупних доходiв або безпосередньо у
складi капiталу. В цьому випадку поточний i вiдстрочений податки також визнаються у складi
iнших сукупних доходiв або безпосередньо у складi капiталу, вiдповiдно. У разi коли поточний
або вiдстрочений податки виникають при первiсному облiку об'єднання пiдприємств, податкове
вплив включається в облiк об'єднання пiдприємств.
Дивiденди
Дивiденди визнаються в складi власного капiталу як його зниження в тому перiодi, в якому вони
були оголошенi. Дивiденди оголошенi, але не сплаченi станом на звiтну дату, визнаються як
зобов'язання на звiтну дату.
Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї оцiнюються за справедливою вартiстю компенсацiї отриманої або пiдлягає
отриманню. Сума доходiв зменшується на суму передбачуваних повернень вiд клiєнтiв, торгових
знижок та iнших аналогiчних резервiв.
Доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
o Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням товаром;
o Банк не зберiгає за собою нi управлiнських функцiй в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з
володiнням товарами, нi фактичного контролю над проданими товарами;
o сума виручки може бути достовiрно визначена;
o iснує висока ймовiрнiсть отримання економiчних вигiд, пов'язаних з операцiєю;
o понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з угодою, можуть бути достовiрно визначенi.
При цьому доходи вiд реалiзацiї товарiв визнаються в момент їх доставки i передачi права
володiння покупцевi.
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році.

Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2020 року
або після цієї дати. Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та
інтерпретацій, які Компанія вперше застосувала з 1 січня 2020 року:
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним
для всіх стандартів. У новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск,
неправильне відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно
до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності
загального призначення, які приймають їх на основі даної фінансової звітності. Поправка не
вплинула на фінансову звітність Компанії.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку,
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та
рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як
функції управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності.
Зміни до концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на фінансову звітність
Компанії.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ «Оренда» - «Поступки з оренди,
пов'язані з пандемією Covid-19». Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від
застосування вимог МСФЗ 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з
оренди, які виникають як прямий наслідок пандемії Covid-19. Як спрощення практичного
характеру орендар може прийняти рішення не аналізувати, чи є поступка з оренди, надана
орендодавцем у зв'язку з пандемією Covid-19, модифікацією договору оренди. Орендар, який
приймає таке рішення, повинен враховувати будь-яку зміну орендних платежів, обумовлених
поступкою з оренди, пов'язаної з пандемією Covid-19, аналогічно тому, як ця зміна відображалася
б в обліку відповідно до МСФЗ 16, якщо б вона не була модифікацією договору оренди. Дана
поправка застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 червня 2020 року або після
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Ця поправка не мала впливу на фінансову
звітність Компанії.
Застосування інших МСФЗ
Нижче перелічені поправки до МСФЗ, застосування яких не вплинуло на фінансову звітність
Компанії:
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - Реформа базових
процентних ставок
Стандарти та правки до них
Вплив поправок
Поправки
до
МСБО 1
«Подання
фінансової
звітності»
та
МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» щодо визначення
суттєвості
Прийняття даної поправки не вплинуло на
Поправки
уточнюють
визначення
фінансову звітність Компанії.
суттєвості,
зробивши
його
більш
послідовним і відповідним для всіх
стандартів. У новому варіанті інформація
вважається суттєвою, якщо її пропуск,
неправильне
відображення
або

Стандарти та правки до них
приховування її іншою інформацією в
звітності
може,
відповідно
до
обґрунтованих очікувань, вплинути на
рішення
основних
користувачів
фінансової
звітності
загального
призначення, які приймають їх на основі
даної фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу»
В поправках пояснюється, що, щоб
вважатися
бізнесом,
інтегрована
сукупність видів діяльності та активів
повинна включати як мінімум внесок і
принципово значущий процес, які разом в
значній мірі можуть сприяти створенню
віддачі. При цьому пояснюється, що
бізнес не обов'язково повинен включати
всі внески і процеси, необхідні для
створення віддачі. Поправки також
вводять
необов'язковий
«тест
на
концентрацію», який дозволяє спростити
оцінку того, чи є придбаний комплекс
діяльності та активів бізнесом.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та
МСБО 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» - Реформа базових
процентних ставок
Поправки передбачають ряд звільнень, які
застосовуються до відносин хеджування,
на які реформа базової процентної ставки
безпосередньо впливає. Реформа базової
процентної ставки впливає на відносини
хеджування, якщо в результаті її
застосування виникають невизначеності
щодо термінів виникнення і/або величини
грошових потоків, заснованих на базовій
процентній
ставці,
за
об'єктом
хеджування
або
за
інструментом
хеджування.
Зміни
до
Концептуальної
основи
фінансової звітності
Концептуальна
основа
фінансової
звітності у новій редакції містить новий
розділ про оцінку, рекомендації щодо
відображення у звітності фінансових
результатів, удосконалені визначення та
рекомендації
(зокрема,
визначення
зобов’язання) і роз’яснення таких

Вплив поправок

Дані поправки не вплинули на фінансову
звітність Компанії, але можуть бути
застосовні в майбутньому, якщо Компанія
проведе операцію по об'єднанню бізнесів

Поправка не вплинула на фінансову звітність
Компанії, оскільки у неї відсутні відносини
хеджування, засновані на процентних
ставках

Зміни до концептуальної основи фінансової
звітності не вплинули на фінансову звітність
Компанії

Стандарти та правки до них
Вплив поправок
важливих питань, як функції управління,
обачливість та невизначеність оцінки у
ході підготовки фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» «Поступки з оренди, пов'язані з
пандемією Covid-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ
випустила поправку до МСФЗ «Оренда» «Поступки з оренди, пов'язані з
пандемією Covid-19». Дана поправка
передбачає звільнення для орендарів від
застосування вимог МСФЗ 16 в частині
обліку модифікацій договорів оренди в
разі поступок з оренди, які виникають як
прямий наслідок пандемії Covid-19. Як
спрощення
практичного
характеру
орендар може прийняти рішення не
аналізувати, чи є поступка з оренди, Застосування цієї поправки не мало впливу
надана орендодавцем у зв'язку з на фінансову звітність Компанії
пандемією
Covid-19,
модифікацією
договору оренди. Орендар, який приймає
таке рішення, повинен враховувати
будь-яку зміну орендних платежів,
обумовлених поступкою з оренди,
пов'язаної
з
пандемією
Covid-19,
аналогічно
тому,
як
ця
зміна
відображалася б в обліку відповідно до
МСФЗ 16, якщо б вона не була
модифікацією договору оренди. Дана
поправка застосовується до річних
звітних періодів, що починаються 1
червня 2020 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати.
Нові МСФЗ
Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна
дата яких не настала:
Ефективна
Стандарти та правки до них
дата
МСФЗ 17 "Страхові контракти".
новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який
розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації.
МСФЗ 17 замінить МСФЗ 4 "Страхові контракти", який був випущений в
2005 році.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 01.01.2023
2023 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну
інформацію. Допускається дострокове застосування за умови, що
організація також застосовує МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого
застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний стандарт не застосовний до
Компанії.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
01.01.2023

Стандарти та правки до них
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення
питань, пов’язаних з класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні.
Поправки набувають чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2023
року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється
дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на класифікацію
зобов’язань у звіті про фінансовий стан Компанії.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні
основи»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 3, мета яких
- замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової
звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи
подання фінансових звітів», випущені в березні 2018 року, без внесення
значних змін у вимоги стандарту. Дані поправки вступають в силу для
річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і
застосовуються перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку
використання за призначенням
У травні 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО 16, який
забороняє підприємствам віднімати від первісної вартості об'єкта основних
засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі
доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан,
який потрібен для його експлуатації в спосіб, визначений керівництвом.
Замість цього організація визнає надходження від продажу таких виробів, а
також вартість виробництва цих виробів, в прибутку чи збитку. Дані
поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2022 року або після цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно.
Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову
звітність Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи» - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких
роз'яснюється, які витрати організація повинна враховувати при оцінці того,
чи є договір обтяжливим або збитковим. Поправки передбачають
застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з
договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання
товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього
договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням
договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з
договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно
підлягають відшкодуванню контрагентом за договором. Дані поправки
вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
після цієї дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного
впливу на фінансову звітність Компанії.
Реформа процентної ставки - Етап 2
27 серпня 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки «Реформа
процентних ставок» - Етап 2, Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7,
МСФЗ 4 і МСФЗ 16. Поправки на цьому стосуються наступного:
зміни передбачених договором грошових потоків - компанії не доведеться
припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових

Ефективна
дата

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2022

01.01.2021

Стандарти та правки до них

Ефективна
дата

інструментів з урахуванням змін, необхідних реформою, а замість цього
потрібно оновити ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну
базової процентної ставки;
облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування
тільки тому, що вона вносить зміни, необхідні реформою, якщо хеджування
відповідає іншим критеріям обліку хеджування; і
розкриття інформації - компанія повинна буде розкрити інформацію про
нові ризики, що виникають в результаті реформи, і про те, як вона керує
переходом на альтернативні базові ставки.
Поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2021 року або після цієї дати, дострокове застосування дозволяється
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів
фінансової звітності» - дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні
стандарти фінансової звітності
Відповідно до даної поправки дочірня організація, яка вирішує застосувати
пункт D16 (a) МСФЗ 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з
використанням сум, відображених у фінансовій звітності материнського
підприємства, виходячи з дати переходу материнського підприємства на 01.01.2022
МСФЗ. Дана поправка також може бути застосована асоційованими
організаціями та спільними підприємствами, які вирішують застосовувати
пункт D16 (a) МСФЗ 1. Дана поправка набирає чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати. Дана поправка не матиме впливу на
фінансову звітність Компанії.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під
час проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових
зобов'язань
В поправці пояснюється, які суми комісійної винагороди організація
враховує при оцінці того, чи умови нового або модифікованого фінансового
зобов'язання істотно відрізняються від умов первісного фінансового
зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які
були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником та
01.01.2022
комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або
позичальником від імені іншої сторони. Організація повинна застосовувати
дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були модифіковані або
замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому
організація вперше застосовує дану поправку. Дана поправка набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Очікується, що дана
поправка не буде мати суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці
справедливої вартості
Дана поправка виключає вимогу в пункті 22 МСБО 41 про те, що організації
не включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням,
при оцінці справедливої вартості активів, що належать до сфери 01.01.2022
застосування МСБО 41. Організація повинна застосовувати дану поправку
перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або після
неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Дана поправка не
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буде мати впливу на фінансову звітність Компанії
МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були
опубліковані, але не набрали чинності.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з
класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для періодів,
що починаються з 1 січня 2023 року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно,
дозволяється дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на класифікацію
зобов’язань у звіті про фінансовий стан Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі
договори - витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які
витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або
збитковим. Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах,
безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання
товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і
розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і адміністративні
витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони
явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після
цієї дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність
Компанії.
Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему
фінансову звітність Компанії або на застосовні для неї:
МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня
2023 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та
асоційованою компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу
цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» - набувають
чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і
застосовуються перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за
призначенням - набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або
після цієї дати і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які
стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого раннього з
представлених в фінансової звітності періоду, в якому підприємство вперше застосовує дані
поправки.
Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4
і МСФЗ 16 вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї
дати, дострокове застосування дозволяється.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана
поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
після цієї дати, допускається застосування до цієї дати.

Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту
10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає чинності для
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати.
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої
вартості - дана поправка застосовується перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату
початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або
після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Основними видами продукцiї та послуг, вiд реалiзацiї яких Товариство отримало в 2020 роцi
значний дохiд, є:
Виробництво сиру;
Виробництво сиру плавленого;
Виробництво сухих молочних продуктiв.
Оптова торгiвля.
Кiлькiсть та вартiсть виробленої продукцiї та наданих послуг в 2020 роцi, за рахунок реалiзацiї
яких отримано бiльше 10% доходу в наступному перелiку:
Сир твердий - 3 500,8т. на суму 412 722,0 тис. грн.
Сир плавлений - 1 318,1т. на суму 100 487,3тис. грн.
Продукти молоковмiснi - 6 070,9т. на суму 386 333,3тис. грн.
Сироватка суха - 5 092,3т. на суму 113 621,3 тис. грн.
Оптова та роздрiбна торгiвля, реалiзацiя iнших молочних та немолочних продуктiв,
молочної сировини, послуг - на суму 357 856,1 тис. грн.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, за 2020 рiк, склав 1 371 020 тис, грн. , що на 1,1% бiльше
показника за 2019 рiк. Показник Прибуток до оподаткування склав 37 602 тис. грн.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Відчудження основних активiв за останнi 5 рокiв не було. Протягом року було придбано автомат
фасовки плавленого сиру (брикети) та ліквідовано передочитску очисних споруд, у зв’язку з

будівництвом нових споруд.Товариство постiйно працює над полiпшенням обладнання та
щороку складаює план iнвестицiї, який виконується.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента
щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання
активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні
питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Станом на 31.12.2020 року на балансi Товариства облiковуються основнi засоби та нематерiальнi
активи за первiсною вартiстю в сумi 303 872 тис. грн. та залишковою вартiстю в сумi 99195 тис.
грн.
В 2020 року частину коштiв, отриманих вiд ведення господарської дiяльностi, Товариство
направило на придбання необоротних активiв (нематерiальних та основних засобiв). Основнi
засоби використовуються на 100%. Адреса знаходження: вул. Сумська, 1, м. Пирятин,
Пирятинський р-н, Полтавська обл.
Iнша iнформацiя розкрита у фiнансовiй звiтностi та примiтках до неї.
Станом на 31.12.2020 р. у Товариства наявнi договори оренди земельних дiлянок, примiщень,
транспортних засобiв, якi використовуються в господарськiй дiяльностi.
Строки оренди земельних дiлянок складають вiд 3 до 25 рокiв, строки оренди примiщень вiд 3
рокiв, а строк оренди транспортних засобiв вiд 2 рокiв.
У Товариства також наявнi деякi договори оренди з термiном оренди менше 12 мiсяцiв, що має
низьку вартiсть. Вiдносно цих договорiв Товариство застосовує звiльнення вiд визнання як
орендованi активи, звiльнення передбаченi виключно для короткострокової оренди i оренди
активiв з низькою вартiстю.
Зобов'язання Товариства за договорами оренди забезпеченi правом власностi орендодавця на
орендованi активи. Як правило, Товариство має права передавати або здавати орендованi активи в
суборенду i по деяких договорах Товариство зобов'язане пiдтримувати орендованi активи в
належному станi.
Структура балансової вартостi визнаних орендованих активах, наведена в Примiтках.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
В 2020 роцi молочна галузь України, як i iншi галузi української економiки, продовжувала
зазнавати труднощi вiд полiтичної нестабiльностi та падiння економiки. Перспективи галузi
багато в чому залежатимуть вiд того, наскiльки реально сьогоднi можна вибудувати партнерськi
вiдносини мiж усiма учасниками ринку, що дозволить через механiзм еквiвалентного
цiноутворення створити необхiднi економiчнi умови для збiльшення поголiв'я молочних корiв за
рахунок власного вiдтворення стада та закупiвлi племiнних телиць, нетелей та корiв, а також
зростання обсягiв виробництва молока завдяки збiльшенню продуктивностi дiйного стада.
Неузгоджена цiнова полiтика основних учасникiв на ринку, яка суттєво знижує прибутковiсть та
мотивацiю до розвитку молочного скотарства, повiльне формування системи збуту продукцiї i
недостатня кiлькiсть обслуговуючих кооперативiв, а також складна демографiчна ситуацiя у
сiльськiй мiсцевостi, де середнiй вiк мешканцiв вже давно сягнув позначку понад 55 рокiв при
вiдсутностi будь-яких перспектив вирiшення проблеми вiдсутностi нових робочих мiсць для
молодi негативно впливає на розвиток молочно переробної галузi.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у

податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на молочну галузь, а також
те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства.
Керiвництво впевнене, що воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної
дiяльностi та розвитку Товариства.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Аналiзуючи показники фiнансового стану Товариства, можна зробити висновок, що фiнансова
стiйкiсть Товариства наближена до нормальної. Поточна дiяльнiсть в основному фiнансується за
рахунок власних обiгових та в незначнiй мiрi за рахунок кредитних коштiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду
(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладенi та не виконанi договори на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Стратегiєю дiяльностi на подальший рiк є зростання експорту молочних продуктiв та розширення
нацiонального ринку. На внутрiшньому ринку, збiльшення обсягiв планується завдяки
розширенню асортименту сирiв плавлених, розширенню асортименту сирiв твердих з фiксованою
вагою, що, звичайно, є рухом в напрямку бiльшої зручностi для споживача.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Молочна галузь є однією з провідних у структурі промисловості України. Перспективи її
розвитку та функціонування завжди є надзвичайно актуальними, оскільки молочні продукти є
особливо цінними і незамінними продуктами харчування будь-якої людини.
Молочна галузь характеризується досить складними економічними умовами господарювання,
оскільки основні постачальники підприємства − сільськогосподарські підприємства i особисті
селянські господарства, деякою мірою не забезпечують вимог технологічних стандартів
переробки молока.
Визначальною тенденцією на ринку молока України є поступове підвищення цін на молочну
сировину. Також проблемо при переробці Підприємством молока та виробництва продукції є
сезонність виробництва самої сировини та труднощі при реалізації продукції. Сезонність
виробництва молока в Україні, та в регіоні розташування Підприємства, складає від 1 до 1,9.
Через складнощі при реалізації готової продукції на внутрішньому на зовнішньому ринку та
високій мінливості цін на сировину, рентабельність переробки молока є низькою для розширеної
модернізації засобів виробництва.
ТОВ Пирятинський сирзавод здійснює свою діяльність на ринках (як сировини так і продукції),
які мають ознаки ринків чистої конкуренції і монополістичної конкуренції. У межах групи
переробників молока, яка, зокрема об’єднує виробників виру, як таких, що виробляють та
реалізують товари подібної якості, можливості їх маркетингової цінової політики є
обмеженими. Проте ТОВ «Пирятинський сирзавод», протягом 2020 року, ніс великі витрати
коштів на рекламу власної продукції через Телебачення, Інтернет та засобами зовнішньої
реклами.
Продукція ТОВ «Пирятинський сирзавод» має ряд особливостей серед подібних, що
випускається іншими підприємствами. Насамперед – висока якість сировини та
компонентів, діюча система менеджменту якості —ISO 9001:2008 та система менеджменту

безпечності харчових продуктів —ISO 22000:2005, сучасне обладнання та висока кваліфікація
спеціалістів.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв
дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового
стану та результатiв дiяльностi емiтента.

IV. Інформація про органи управління
Орган
управління
Загадьнi збори
учасникiв
Наглядова рада

Дирекцiя

Структура

Персональний склад

згiдно Статуту

Учасники Товариства

Голова Наглядової ради
члени Наглядової ради

Вовченко Сергiй Миколайович
Деркач Олександр Вiталiйович
Слободський Iгор Станiславович
Горовенко Михайло Олексiйович
Шелудько Григорiй Павлович
Бартошак Володимир Анатолiйович
Генеральний директор
Брижаха Тетяна Борисiвна
Головний бухгалтер
Волик Станiслав Анатолiйович
Головний iнженер
Володько Iгор Григорович
Заступник Генерального директора начальник служби безпеки
Голуб Вiталiй Анатолiйович
Радник Генерального директора

Генеральний директор
члени дирекцiї

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік
народ
ження

1

2

3

4

5

6

Голова Наглядової Ради
(представник акцiонера)

Вовченко Сергiй
Миколайович

1959

вища

38

1

2

3

4

Освіта

Стаж
роботи
(років)

Найменування
підприємства,
ідентифікаційний код
юридичної особи та посада,
яку займав
7
Директор ПрАТ "Престиж
Груп", 33103761, Директор
ПрАТ "Престиж Груп"

Дата набуття
повноважень
та термін, на
який обрано
(призначено)
8
19.11.2020, на
3 роки

Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи 38 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Директор ПрАТ "Престиж
Член Наглядової ради
Слободський Iгор
19.11.2020, на
1960
вища
39
Груп", 33103761, Директор
(представник акцiонера)
Станiславович
3 роки
ПрАТ "Престиж Груп"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Директор ПрАТ "Престиж
Член Наглядової ради
Шелудько Григорiй
19.11.2020, на
1941
вища
0
Груп", 33103761, Директор
(представник акцiонера)
Павлович
3 роки
ПрАТ "Престиж Груп"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Особа не надала iнформацiї щодо загального стажу роботи. Останнi 5 рокiв працює на посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ,
вул. Лєскова, буд. 9).
Заступник Голови
Директор ПрАТ "Престиж
Деркач Олександр
19.11.2020, на
Наглядової ради
1960
вища
40
Груп", 33103761, Директор
Вiталiйович
3 роки
(представник акцiонера)
ПрАТ "Престиж Груп"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.

5

6

7

Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Директор ПрАТ "Престиж
Член Наглядової ради
Горовенко Михайло
19.11.2020, на
1951
вища
53
Груп", 33103761, Директор
(представник акцiонера)
Олексiйович
3 роки
ПрАТ "Престиж Груп"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Посадову особу було призначено у зв'язку з обранням нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Загальний стаж роботи 53 рокiв. Останнi 5 рокiв працює на посадi Директора ПрАТ "Престиж Груп" (01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).
Генеральний директор ТОВ
"Пирятинський сирзавод",
Бартошак Володимир
05.09.2017, на
Генеральний директор
1972
вища
26
00446865, Генеральний
Анатолiйович
6 років
директор ТОВ
"Пирятинський сирзавод"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття
паспортних даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Останнi 9 рокiв працює на посадi Генерального
директора ТОВ "Пирятинський сирзавод" (37000, м. Пирятин, вул. Сумська, буд. 1).
Головний бухгалтер ТОВ
"Пирятинський сирзавод",
05.09.2017,
Головний бухгалтер
Брижаха Тетяна Борисiвна
1975
вища
20
00446865, головний бухгалтер
безстроково
ТОВ "Пирятинський
сирзавод"
Опис:
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю Товариства. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв. Останнi 10 рокiв працює на посадi головного
бухгалтера ТОВ "Пирятинський сирзавод" (37000, м. Пирятин, вул. Сумська, буд. 1).

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій
(часток, паїв)

Місцезнаходження

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

34480442

01011, Україна, м. Київ, м.Київ,
вул. Лєскова, буд. 9

99,925097

33833619

01034, Україна, м. Київ, м.Київ,
вул. Прорiзна, 6

0,073346

33833619

01034, Україна, м. Київ, м.Київ,
вул. Прорiзна, 6

0,000749

33833619

01034, Україна, м. Київ, м.Київ,
вул. Прорiзна, 6

0,000749

33833619

01034, Україна, м. Київ, м.Київ,
вул. Прорiзна, 6

0,000059

Ідентифікаційн
ий код
Найменування юридичної
юридичної
особи засновника та/або
особи
учасника
засновника
та/або учасника
Приватне акцiонерне
товариство "Молочний
Альянс"
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Еталон Ессет
Менеджмент" вiд iменi
ЗНВПIФ
"Престиж-промiнвест"
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Еталон Ессет
Менеджмент" вiд ЗНВПIФ
"Престиж-будiнвест-перший"
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Еталон Ессет
Менеджмент" вiд ЗНВПIФ
"Престиж-грошовий ринок"
ТОВ "Компанiя з управлiння
активами "Еталон Ессет
Менеджмент" вiд ЗНВПIФ
"Престиж-стабiльний дохiд"

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Фiзичнi особи

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0
100
Усього

XI. Відомості про цінні папери емітента
2. Інформація про облігації емітента

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

1
30.10.2014

2
182/2/2014

Опис

30.10.2014

Наймену
вання
органу,
що
зареєстру
вав
випуск

Міжнаро
дний
ідентифік
аційний
номер

Облігаці
ї
(відсотк
ові,
цільові,
дисконт
ні)

Номіналь
на
вартість
(грн.)

Кількість
у випуску
(шт.)

Форма
існуванн
я та
форма
випуску

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн)

Процент
на ставка
за
облігація
ми (у
відсотках
)

Строк
виплати
проценті
в

Сума
виплач
еного
процен
тного
доходу
у
звітном
у
періоді
(грн)
13
1 373 23
1,11

Дата
погаш
ення
обліга
цій

3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
Нацiональ UA400018 відсотко
1 000
100 000
Бездокум 100 000 0
28
91
18.11.2
на комiсiя
7751
ві
ентарні
00
календарн
024
з цiнних
іменні
ий день
паперiв та
фондовог
о ринку
Облiгацiї серiя С. Протягом звiтного перiоду торгiвля облiгацiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не
здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу протягом звiтного перiоду не було, облiгацiї в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Спосiб розмiщення: приватне. Облiгацiї, якi пропонуються для приватного розмiщення мають обмежене коло обiгу серед учасникiв такого
розмiщення. Перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй визначений у проспектi емiсiї облiгацiй. Власниками облiгацiй
Товариства можуть бути лише особи, що зазначенi у перелiку осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй.
Товариство зобов'язується здiйснювати викуп облiгацiй у власникiв на їх вимогу пiсля закiнчення першого, другого, третього, четвертого, п'ятого,
шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шiстнадцятого,
сiмнадцятого, вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого, двадцять першого, двадцять другого, двадцять третього, двадцять четвертого,
двадцять п'ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять дев'ятого, тридцятого, тридцять першого, тридцять другого,
тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять п'ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого та тридцять дев'ятого
вiдсоткових перiодiв.
183/2/2014

Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о ринку

UA400018
7769

відсотко
ві

1 000

100 000

Бездокум
ентарні
іменні

100 000 0
00

28

91
календарн
ий день

19 177 7
84,34

16.02.2
025

Опис

Нацiональ
на комiсiя
з цiнних
паперiв та
фондовог
о рин
Облiгацiї серiя D. Протягом звiтного перiоду торгiвля облiгацiями Товариства на внутрiшнiх та зовнiшнiх органiзацiйно оформлених ринках не
здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу протягом звiтного перiоду не було, облiгацiї в лiстингу не заявленi. Додаткових емiсiй протягом
звiтного перiоду Товариство не здiйснювало.
Спосiб розмiщення: приватне. Облiгацiї, якi пропонуються для приватного розмiщення мають обмежене коло обiгу серед учасникiв такого
розмiщення. Перелiк осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй визначений у проспектi емiсiї облiгацiй. Власниками облiгацiй
Товариства можуть бути лише особи, що зазначенi у перелiку осiб, якi є учасниками приватного розмiщення облiгацiй.
Товариство зобов'язується здiйснювати викуп облiгацiй у власникiв на їх вимогу пiсля закiнчення першого, другого, третього, четвертого, п'ятого,
шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, п'ятнадцятого, шiстнадцятого,
сiмнадцятого, вiсiмнадцятого, дев'ятнадцятого, двадцятого, двадцять першого, двадцять другого, двадцять третього, двадцять четвертого,
двадцять п'ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого, двадцять восьмого, двадцять дев'ятого, тридцятого, тридцять першого, тридцять другого,
тридцять третього, тридцять четвертого, тридцять п'ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого та тридцять дев'ятого
вiдсоткових перiодiв.

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
102 100
98 851
31 109
30 165
53 242
33 151
3 943
3 118
120
120
13 686
32 297
433

344

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
4 330
3 846
404
798
716
260
588
455
2 622
2 333
0
0
0

0

Основні засоби,
усього (тис. грн)
на початок на кінець
періоду
періоду
106 430
102 697
31 513
30 963
53 958
33 411
4 531
3 573
2 742
2 453
13 686
32 297
433

344

321
291
0
0
321
291
27
18
0
0
27
18
40
9
0
0
40
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
26
0
0
45
26
102 533
99 195
4 330
3 846
106 863
103 041
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Середнi строки корисного використання для
груп основних засобiв становлять: будинки та споруди - 15 рокiв;
машини та обладнання - 10 рокiв; транспортнi засоби - 9 рокiв; iншi
основнi засоби - 5 рокiв. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець
звiтного перiоду перiоду: 303 872 тис.грн., ступiнь зносу основних
засобiв: 67,36 %, ступiнь використання основних засобiв: 100%, сума
нарахованого зносу: 204 677 тис.грн. Суттєвих змiн у вартостi основних
засобiв немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
122 258
84 677
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
13 350
13 350
Скоригований статутний капітал
13 350
13 350
(тис.грн)
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до пункту 2 статтi 14 Закону
Опис
України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. та Додатку 1 до
Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до
фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд
07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Власний
капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв
товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(122258.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого
статутного капiталу(13350.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного
кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,
розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата

Непогашена

Відсоток за

Дата

виникнення
Кредити банку
у тому числі:
АТ Кредi Агрiколь Банк
АТ Укрсиббанк
АТ "Кредi Агрiколь банк"
АТ Укрсиббанк
АТ Укрсиббанк
АТ Укрсиббанк
АТ Укрсиббанк
АТ Укрсиббанк
% по кредиту
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
серiя С
серiя D
Вiдсотки за облiгацiями
Премiя за облiгацiями
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
д/в
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
д/в
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
д/в
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
д/в
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

користування
коштами
(відсоток річних)
X

погашення

X

частина
боргу (тис.
грн)
93 424

10.07.2020
30.09.2020
06.11.2020
30.11.2020
07.08.2020
11.08.2020
14.08.2020
24.09.2020
01.01.2020
X

30 000
14 000
8 000
14 000
8 000
8 000
8 000
3 000
424
88 045

7,7
7,6
7,7
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
X

19.01.2021
23.02.2021
27.04.2021
23.02.2021
19.01.2021
19.01.2021
19.01.2021
26.01.2021
05.01.2021
X

X

88 045

X

X

02.12.2014
15.04.2015
02.12.2014
02.12.2014

6 859
77 591
2 358
1 237

28
28
28
28

17.11.2024
15.02.2025
21.02.2021
15.02.2025

X

0

X

X

01.01.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

01.01.2020
X

0
0

0
X

31.12.2020
X

X

0

X

X

01.01.2020

0

0

31.12.2020

X

0

X

X

01.01.2020

0

X

31.12.2020

X

1 134

X

X

X

0

X

X

X

X
197 503
X
X
X
380 106
X
X
Станом на 31.12.2020р. загальнi зобов'язання 380106,00 тис.грн,
складається з: iншi довгостроковi зобов'язання - 89329 тис.грн;
короткостроковi кредити банкiв-93424 тис.грн; поточна
кредиторська
заборгованiсть
за
довгостроковими
зобов'язаннями
-696
тис.грн;
поточна
кредиторська
заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 79426 тис.грн;
розрахунки з бюджетом- 1134 тис.грн; розрахунками зi
страхування - 1092 тис.грн; розрахунками з оплати працi-3900
тис.грн; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами - 3590 тис.грн; поточна кредиторська заборгованiсть

за розрахунками з учасниками -3 тис.грн; поточна кредиторська
заборгованiсть iз внутрiшнiх розрахункiв - 97363 тис.грн;
поточнi забезпечення - 7386 тис.грн; iншi поточнi зобов'язання
-2763 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№
з/п
1
1
2
3

Основні
види
продукції
2
Сир твердий
Сир
плавлений
Вершки

Обсяг виробництва
у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)
3
2958,0
1364,8
4851,1

4
395691,6
108382,9

у відсотках до всієї
виробленої
продукції
5
27,7
7,6

276390,1

19,4

у грошовій формі
(тис.грн)

Обсяг реалізованої продукції
у натуральній
у відсотках до всієї
у грошовій формі
формі (фізична
реалізованої
(тис.грн)
одиниця виміру)
продукції
6
7
8
2575
344457,7
24,1
1318,1
104674,3
7,3
4851,1

276390,1

19,4

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/п
1
1
2

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції
(у відсотках)
2
3
Сировина
57,5
Транспортно-заготiвельнi витрати
9,4
Склад витрат

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, Київська обл., Київ,
Тропiнiна, 7-г
Рiшення № 2092
НКЦПФР
01.10.2013
(044) 591-04-00
(044) 591-04-00
Депозитарна дiяльнiсть центрального
депозитарiю
З депозитарiєм укладено договiр на
обслуговування емiсiї.
ДУ "Агентство з розвитку
iнфраструктури фондового ринку
України"
Державна організація (установа, заклад)
21676262
01001, Україна, Київська обл., Київ,
Грiнченка Бориса, будинок 3, поверх 5
DR/00002/ARM
НКЦПФР
18.02.2019
(044) 287-56-70
(044) 287-56-73
Дiяльнiсть з подання звiтностi та/або
адмiнiстративних даних до НКЦПФР
Подання звiтностi до НКЦПФР

Товариство з обмеженою
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя
по батькові фізичної особи
"Кроу Україна"
Товариство з обмеженою
Організаційно-правова форма
відповідальністю
33833362
Ідентифікаційний код юридичної особи
03040, Україна, Київська обл., Київ,
Місцезнаходження
пров.Задорожний, будинок 1А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію або
інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

№ у Реєстрi 3681
Аудиторська палата України
(044) 391 3003
(044) 391 3003
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського
облiку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
Незалежна аудиторська фiрма ТОВ
"Аудиторсь
ка компанiя "Кроу Україна" проводить
аудит фiнансової звiтностi Емiтента
станом на 31.12.2020 р.
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ПРО КАПIТАЛ
СЕК'ЮРIТIЗ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
37815436
01133, Україна, Київська обл., Київ,
ПРОВУЛОК ЛАБОРАТОРНИЙ,
будинок 1, СЕКЦIЇ 3 ТА 4
АЕ № 286581
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
фондового ринку
08.10.2013
(044) 591-52-54
(044) 591-52-54
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної
установи
ТОВ "ПРО КАПIТАЛ СЕК'ЮРIТIЗ"
надає Емiтенту послуги iз забезпечення
депозитарного облiку цiнних паперiв
Емiтента на вiдповiдних рахунках
власникiв цiнних паперiв Емiтента.

Підприємство
Територія

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Пирятинський сирзавод"
Полтавська область, Пирятинський
район/м.Пирятин

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00446865

за КОАТУУ

5323800000

Організаційно-пра
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Перероблення молока, виробництво масла та
Вид економічної
за КВЕД
сиру
діяльності
Середня кількість працівників: 612
Адреса, телефон: 37000 м. Пирятин, вул. Сумська, буд. 1, (05358) 2-86-57 (05358) 2-85-37
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

100
10.51

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

0
0
(0)
0
102 533
281 591
( 179 058 )
0
0
(0)
0
0
(0)

0
0
(0)
0
99 195
303 872
( 204 677 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

0

0

1090

4 330

3 846

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

106 863

103 041

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

120 515
24 816
10 440
83 619
1 640
0
0
0

142 425
25 181
15 369
101 529
346
0
0
0

1125

93 391

96 960

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

8 383
9 868
2 801
0
76 490
18 500
0
21 210
89
21 121
76
0

9 053
13 108
2 801
4
41 207
2 765
0
89 403
142
89 261
77
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
24 458
372 891

0
0
0
0
4 321
399 323

1200

0

0

1300

479 754

502 364

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

13 350
0
0
70
0
0
2 507
68 750
(0)
(0)
0

13 350
0
0
49
0
0
2 507
106 352
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

84 677

122 258

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
65 322
0
0
0
0
0

0
0
0
89 329
0
0
0
0
0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
65 322

0
0
0
0
0
0
0
89 329

1600
1605

37 835
0

93 424
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

863
55 150
928
0
918
3 194
171
3
218 101
0
6 445
0
0
6 147
329 755

696
79 426
1 134
0
1 092
3 900
3 590
3
97 363
0
7 386
0
0
2 763
290 777

1700

0

0

1800
1900

0
479 754

0
502 364

Керівник

Бартошак Володимир Анатолiйович

Головний бухгалтер

Брижаха Тетяна Борисiвна

Підприємство

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Пирятинський сирзавод"

Дата

КОДИ
01.01.2021

за ЄДРПОУ

00446865

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

1 371 020

1 356 007

2010
2011
2012
2013

0
0
(0)
0

0
0
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 242 015 )
(0)

( 1 286 117 )
(0)

2090

129 005

69 890

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

0
0
0
19 355

0
0
0
7 865

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 18 152 )
( 47 107 )
( 18 872 )

( 16 569 )
( 70 815 )
( 27 524 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

64 229

0

2195
2200
2220

(0)
0
1 306

( 37 153 )
0
1 659

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

84
0
( 27 995 )
(0)
( 22 )
0

5 032
0
( 26 687 )
(0)
( 4 936 )
0

2290

37 602

0

2295
2300

(0)
0

( 62 085 )
0

2305

0

0

2350

37 602

0

2355

(0)

( 62 085 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

-21
-21

37
37

(0)

(0)

-21
37 581

37
-62 048

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
1 130 194
Витрати на оплату праці
2505
72 072
Відрахування на соціальні заходи
2510
16 377
Амортизація
2515
30 098
Інші операційні витрати
2520
117 812
Разом
2550
1 366 553
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 128 727
70 319
14 976
29 085
138 502
1 381 609
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Бартошак Володимир Анатолiйович

Головний бухгалтер

Брижаха Тетяна Борисiвна
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

1 794 115
5 003
0
974
0
113
19 997

1 697 731
28
0
1 466
0
1 087
16 560

3025

77

10

3035
3040
3045
3050
3055
3095

63
819
0
0
0
83

35
675
0
0
0
1 664

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 525 670 )
( 59 353 )
( 17 676 )
( 24 426 )
(0)

( 1 056 378 )
( 58 195 )
( 16 084 )
( 20 742 )
(0)

3117

( 8 395 )

( 1 630 )

3118

( 16 031 )

( 19 112 )

3135
3140
3145

(0)
( 144 914 )
(0)

(0)
( 48 192 )
(0)

3150

( 165 )

( 349 )

3155
3190
3195

(0)
( 9 604 )
39 436

(0)
(0)
519 316

3200

0

0

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

47

276

3215
3220
3225
3230

0
0
0
150

0
0
0
0

3235

0

0

3250

988

2 044

3255
3260
3270
3275

(0)
( 36 535 )
(0)
(0)

(0)
( 516 748 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 51 976 )
-87 326

( 44 374 )
-558 802

3300
3305

0
805 152

0
217 585

3310

0

0

3340

79 629

75 377

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
( 749 152 )
(0)
( 24 353 )
(0)

(0)
( 209 085 )
( 100 000 )
( 22 595 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

( 3 601 )
107 675
59 785
21 210
8 408
89 403

( 14 089 )
-52 807
-92 293
113 503
0
21 210

Керівник

Бартошак Володимир Анатолiйович

Головний бухгалтер
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Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
13 350
0

4
0
0

5
70
0

6
0
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
71 257
0

4010
4090
4095

0
0
13 350

0
0
0

0
0
70

2 507
0
2 507

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
84 677
0

-2 507
0
68 750

0
0
0

0
0
0

0
0
84 677

0

37 602

0

0

37 602

-21

0

0

0

0

-21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0
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Бартошак Володимир Анатолiйович

Головний бухгалтер

Брижаха Тетяна Борисiвна

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ

ЗВІТНОСТІ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Пирятинський сирзавод»
за 2020 рік станом на 31 грудня 2020 року
(в тисячах українських гривень)

1. Інформація про товариство:
1.1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод»
(Далі-Товариство).
1.2. Код ЄДРПОУ: 00446865

1.3. Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю
1.4. Місцезнаходження: 37000,Полтавська обл.,м.Пирятин,вул. Сумська,1
1.5. Офіційна сторінка в інтернеті, на якій доступна інформація про товариство:
https://milkalliance.com.ua/company/inform/piryatinskij-sirzavod/
1.6 .Основний напрямок діяльності – виробництво сиру твердого сичужного, виробництво плавлених
сирів, кисломолочної продукції, сухої сироватки.
Підприємство здійснює діяльність за КВЕД:
10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами
та тютюновими виробами;

харчування, напоями

49.41 Вантажний автомобільний транспорт;
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
73.20 Дослідження кон’юктури ринку та виявлення громадської думки.
1.7. Коротка інформація про підприємство:
ТОВ «Пирятинський сирзавод» почало свою діяльність в 1973 році. За більш чим 45 річну
історію, проведено декілька етапів розширення та реконструкцій. Результатом є зростання потужності, і
на сьогодні підприємство спроможне переробляти до 500 тон на добу. Виробництво сирів твердих,
включаючи молоковмісні продукти, займає до 80 відсотків асортименту продукції підприємства.
Протоколом за №1, загальних зборів учасників, від 10 серпня 2017 року, вирішено створити
Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський сирзавод», визначено цілі Товариства, склад
засновників, розмір часток учасників товариства, статутний капітал, обрано Дирекцію та Ревізійну
комісію тощо. Шляхом перетворення акціонерного товариства, Товариство з обмеженою

відповідальністю «Пирятинський сирзавод» зареєстроване – державна реєстрація проведена 05.09.2017
року та зареєстровано приватним нотаріусом в реєстрі за № 798,799
1.8.Материнська (холдингова) компанія підприємства: АТ « Молочний Альянс». Товариство входить до
складу Групи Компаній "Молочний Альянс"
1.9 . Вищим органом управління ТОВ «Пирятинський сирзавод» є Загальні збори учасників
1.10. Середня кількість працівників протягом 2020 року

- 612 осіб.

1.11. Дата затвердження фінансової звітності – 14.04.2021 року

2. Опис економічного середовища, в якому товариство здійснює свою діяльність.

В 2020 році молочна галузь України, як і інші галузі української економіки, продовжувала зазнавати
труднощі від політичної нестабільності та падіння економіки. Перспективи галузі багато в чому
залежатимуть від того, наскільки реально сьогодні можна вибудувати партнерські відносини між усіма
учасниками ринку, що дозволить через механізм еквівалентного ціноутворення створити необхідні
економічні умови для збільшення поголів’я молочних корів за рахунок власного відтворення стада та
закупівлі племінних телиць, нетелей та корів, а також зростання обсягів виробництва молока завдяки
збільшенню продуктивності дійного стада. Неузгоджена цінова політика основних учасників на ринку,
яка суттєво знижує прибутковість та мотивацію до розвитку молочного скотарства, повільне формування
системи збуту продукції і недостатня кількість обслуговуючих кооперативів, а також складна
демографічна ситуація у сільській місцевості, де середній вік мешканців вже давно сягнув позначку понад
55 років при відсутності будь-яких перспектив вирішення проблеми відсутності нових робочих місць для
молоді негативно впливає на розвиток молочно переробної галузі.
Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних,
фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у податковій, юридичній,
регулятивній та політичній сферах.
Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на молочну галузь, а також те, який
вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво
впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку
Товариства.

3. Плани щодо безперервної діяльності.
Товариство складає фінансову звітність на основі принципу безперервності. Управлінський персонал не
має намірів ліквідувати товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2020 року
управлінським персоналом було здійснено оцінку, згідно з якою товариство буде в подальшому
здійснювати свою діяльність на підставі принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо
про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами, крім наявності в Україні економічної кризи,

які можуть спричинити значний сумнів щодо здатності товариства продовжувати діяльність на
безперервній основі.
Розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-19, яка може привести до загальних негативних
економічних наслідків і можливої світової економічної кризи не вплинула на процес роботи Товариства, а
саме:
- умови контрактів не змінювались;
- умови договірних умов не порушувались;
- умови праці працівників не змінювалися, скорочення робочого часу не здійснювалося;
- знецінення активів, включаючи запаси не відбувалося;
31 грудня 2019 року Всесвітній організації охорони здоров’я було повідомлено, що у Вухані, Хубей, було
виявлено обмежену кількість випадків пневмонії невідомого походження. 7 січня 2020 року влада Китаю
визначила новий тип коронавірусу (COVID-19) як причину. Починаючи з 31 грудня 2019 року, розвиток та
розповсюдження COVID-19 призвело до безлічі пов’язаних з цим подій. Початок 2020 року
характеризувався поширенням пандемії, що породжується коронавірусом COVID-19. Перший випадок
коронавірусу був виявлений в Україні 3 березня.
Щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19 в Україні, з березня 2020 року уряд України запровадив
тимчасові обмеження на державному кордоні, забезпечив скасування регулярного транспорту та ввів
інші обмеження на період загальнодержавного карантину.
Залежно від подальших розробок, пов'язаних з пандемією, обмежувальний захід може бути скасований
або продовжений.
Беручи до уваги поточні операційні та фінансові результати діяльності Товариства, а також іншу доступну
на даний час інформацію, Товариство не передбачає суттєвого негативного впливу карантину на
фінансовий стан та результати діяльності.
Після спалаху COVID-19 компанія продовжує ретельно стежити за ситуацією та вживає запобіжних заходів
відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та місцевих органів влади.

4. Загальна основа формування фінансової звітності.
Фінансова звітність ТОВ «Пирятинський сирзавод» складена станом на 31 грудня 2020 року, звітним
періодом є 2020 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (далі – МСФЗ). Датою переходу на МСФЗ є 1 січня 2019 року.
Підготовлена фінансова звітність складена на основі облікових даних ТОВ «Пирятинський сирзавод»,
відповідним чином скоригованих і перекласифікованих для представлення згідно з МСФЗ.
Валюта звітності – гривня.
Одиниця виміру валюти звітності – тисячі гривень.

Консолідована фінансова звітність не складається.
Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
Обмежень щодо володіння активами немає.
Участі у спільних підприємствах товариство не бере.
Переоцінки статей фінансових звітів не було.
Помилок минулих періодів виявлено не було.
Подій, які можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках
до фінансових звітів, не відбувалось.

5. Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на
кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової
вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році.
При підготовці фінансової звітності управлінський персонал здійснював попередні оцінки
впливу невизначених майбутніх подій на окремі активи та зобов’язання. Такі попередні оцінки
базуються на інформації, яка наявна на дату фінансової звітності, тому фактичні результати у
майбутньому можуть відрізнятися від таких оцінок. Можливого суттєвого впливу інших майбутніх подій
на оцінку активів та зобов’язань управлінський персонал не виявив.
6. Суттєві положення облікової політики.
Заява про відповідність
Фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (
«МСФЗ»).
Основа подання інформації
Фінансова звітність підготовлена на підставі принципу обліку за історичною вартістю, а також деяких
фінансових інструментів. Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості
компенсації, переданої в обмін на товари і послуги.
Припущення про безперервність діяльності
Дана фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення, що Товариство буде
функціонувати в майбутньому, що передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході
звичайної діяльності. Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених
сум активів, які були б необхідні, якщо б Товариство було нездатне продовжувати свою діяльність на
безперервній основі і якби воно реалізовувало свої активи не в ході звичайної діяльності.
На дату затвердження цієї фінансової звітності не затверджено ніяких планів щодо припинення окремих
напрямків діяльності Товариства.
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість визначається як сума, яка була б отримана при продажу активу або сплачена при
передачі зобов'язання в рамках звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. Оцінка
справедливої вартості базується на припущенні, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання

відбудеться або на основному ринку для активу або зобов'язання, або, при відсутності основного ринку,
на найбільш вигідному ринку для даного активу або зобов'язання. Основний або найбільш вигідний
ринки повинні бути досяжними для Товариства.
Справедлива вартість активу або зобов'язання оцінюється з використанням припущень, які учасники
ринку будуть використовувати при визначенні ціни активу або зобов'язання, за умови, що учасники
ринку будуть діяти з найкращого економічною вигодою для себе.
Справедлива вартість для цілей оцінки і / або розкриття інформації визначається на такій основі, за
винятком операцій платежів на основі акцій, що належать до сфери застосування МСФЗ 2, операцій
оренди в сфері застосування МСБО 17, а також оцінок, які можна порівняти зі справедливою вартістю,
але при цьому які не є справедливою вартістю (наприклад, чистої вартості реалізації згідно з МСБО 2 чи
вартості при використанні відповідно до МСБО 36).
Оцінка справедливої вартості нефінансових активів враховує спроможність учасника ринку генерувати
економічні вигоди в результаті найкращого і найбільш ефективного використання активу або шляхом
його продажу іншому учаснику ринку, який буде використовувати даний актив найкращим і найбільш
ефективним способом.
Товариство використовує методики оцінки, які найбільше підходять в даних обставинах і для яких є в
наявності достатні дані для оцінки справедливої вартості, максимально застосовуючи відповідні дані і
скорочуючи використання неспостережуваних даних.
Функціональна валюта і валюта представлення
Функціональною валютою Товариства є валюта первинного економічного середовища, в якій дане
підприємство здійснює свою діяльність. Функціональною валютою Товариства є українська гривня.
Операції в іноземній валюті
При підготовці фінансової звітності Товариства, операції в валютах, відмінних від функціональної валюти
цього підприємства (іноземні валюти), визнаються із використанням офіційного курсу НБУ,
переважаючим на дати відповідних операцій. На кінець кожного звітного періоду монетарні статті,
деноміновані в іноземних валютах, перераховуються із використанням офіційного курсу НБУ,
переважаючим на цю дату. Немонетарні статті, які відображені за справедливою вартістю, деноміновані
в іноземних валютах, перераховуються із використанням офіційного курсу НБУ, переважаючим на дату
визначення справедливої вартості. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною вартістю в іноземній
валюті, не перераховуються.
Курсові різниці за монетарними статтями, що виникають в результаті зміни офіційного курсу НБУ,
відображаються у звіті про прибутки та збитки того періоду, в якому вони виникають, за винятком
наступного: курсові різниці по позиках в іноземній валюті, що відносяться до об'єктів незавершеного
будівництва, призначеним для майбутнього використання у виробничих цілях, включаються у вартість
таких активів як коригування процентних витрат за позиками в іноземній валюті;
Основні засоби

Об’єкт основних засобів підлягає визнанню як актив тільки в тому випадку, якщо:


є ймовірність, що пов’язані з ним майбутні економічні вигоди надійдуть до Компанії;



собівартість об’єкта можна достовірно оцінити.

Об’єкт основних засобів, який може бути визнаний як актив та придбаний за грошові кошти,

підлягає оцінці за собівартістю.
Собівартість об’єкта основних засобів включає в себе:


ціну його придбання, включаючи імпортні мита ,



будь-які витрати, безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування та
приведення його в стан, необхідний для експлуатації.



Інші витрати, передбачені МСБО 16 «Основні засоби».

Всі об’єкти основних засобів, придбані, отримані або вироблені своїми силами, але не готові до
експлуатації, капіталізуються у складі активів у стадії створення. Після готовності об’єкта до
експлуатації, об’єкти переводяться на відповідні рахунки основних засобів.
Одиницею обліку основних засобів є інвентарний об’єкт.
Інвентарним об’єктом основних засобів визнається об’єкт з усіма пристосуваннями і приладдям, або
окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних
функцій, або відокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметів, що становлять єдине ціле і
призначений для виконання певної роботи.
Об’єкти, зі строком корисної експлуатації більше одного року, вартість яких є несуттєвою, обліковуються
на окремому рахунку у складі малоцінних необоротних матеріальних активів з нарахуванням амортизації
на дату їх визнання у повному розмірі їх вартості (100 % зносу). Для цілей даного абзацу суттєвість
визначається відповідно до вимог до основних засобів, встановлених Податковим кодексом України.
Малоцінні необоротні матеріальні активи з нарахованим зносом подаються у фінансовій звітності на
нетто-основі і не розкриваються окремо в примітках до річної фінансової звітності. Нарахування зносу
малоцінних необоротних матеріальних активів відноситься до витрат за функціональним призначенням.

Об’єкти соціальної інфраструктури, які генерують економічні вигоди, обліковуються в складі
інших основних засобів та подаються у Звіті про фінансовий стан у складі основних засобів.
Об’єкти соціальної інфраструктури, які не генерують економічні вигоди, та основні засоби
невиробничого характеру обліковуються в складі інших основних засобів з нарахуванням
амортизації відповідно до цієї Облікової політики, а у фінансовій звітності подаються у звіті про
фінансовий стан в складі необоротних активів як інші необоротні активи.
Об’єкти основних засобів, які були придбані (побудовані) з метою продажу, класифікуються як
товари для перепродажу та враховуються відповідно до глави 6 «Запаси» цього розділу.
У своїй звітності Компанія використовує модель обліку за собівартістю.
Після визнання активом, об’єкт основних засобів слід обліковувати за його собівартістю мінус
будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Перегляд облікових оцінок щодо основних засобів (термін корисної служби, метод амортизації,
ліквідаційна вартість тощо) здійснюється щонайменше на річну звітну дату (або на дату річної
інвентаризації, що максимально наближена до звітної дати), або частіше, за наявності явних
свідчень їх змін.
У разі зниження інтенсивності використання основних засобів здійснюється перегляд облікових
оцінок в частині очікуваного терміну корисного використання з одночасним переглядом методу
амортизації на дату такого перегляду.
Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до строків
корисної служби.
Для цілей розрахунку амортизації обов’язково визначається ліквідаційна вартість основних

засобів.
Нарахування амортизації на актив починається з місяця наступного за місяцем придатності
активу до використання і проводиться щомісячно до дати вибуття активу та припинення його
визнання.
Амортизація об’єктів інших необоротних активів, включених до складу малоцінних необоротних
матеріальних активів нараховується в момент готовності до експлуатації у сумі 100%
собівартості.
Знецінення основних засобів

Резерв знецінення об’єктів основних засобів накопичується на контрактивному рахунку основних
засобів, який додатково вводиться в систему бухгалтерського обліку з метою додаткового
контролю накопиченої інформації щодо зменшення корисності окремого об’єкту.
На кожну дату складання річної звітності Компанія оцінює наявність будь-яких ознак, що
вказують на можливе зменшення корисності основних засобів, відповідно до вимог МСБО 36
«Зменшення корисності активів».
У разі виявлення ознак зменшення корисності певного активу або групи активів, яку можна
ідентифікувати і яка генерує надходження грошових коштів відносно незалежно від інших
активів, проводиться оцінка суми очікуваного відшкодування такого активу або групи активів.
Якщо сума очікуваного відшкодування об’єкта або групи об’єктів основних засобів суттєво
менша їх балансової вартості, такий об’єкт або група об’єктів вважається знеціненими, і потрібно
нарахувати резерв під знецінення.
Якщо неможливо оцінити суму очікуваного відшкодування для окремого активу, то Компанія
визначає суму очікуваного відшкодування для одиниці, що генерує грошові кошти.
Резерв під знецінення по об’єктах, які обліковуються за собівартістю, включається до складу
інших витрат періоду.
Запаси
Запаси відображаються за найменшою з двох величин: первісної вартості і чистої вартості реалізації.
Первісна вартість запасів включає вартість сировини і, у разі необхідності, прямі витрати на оплату праці і
ті накладні витрати, які були понесені в зв'язку з доведенням запасів до їх поточного стану та місця
розташування. Вартість запасів визначається за методом середньозваженої вартості. Чиста вартість
реалізації розраховується виходячи з передбачуваної ціни продажу, за вирахуванням всіх
передбачуваних витрат на завершення виробництва і витрат на маркетинг, реалізацію і збут.

Виручка
Визнання, оцінка, подання та розкриття виручки здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 15
«Дохід від договорів з клієнтами» (МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»).
Об’єктом обліку виручки є індивідуальний контракт з клієнтом. Під контрактом розуміється
угода між двома або більше сторонами, яка породжує юридично захищені права та обов’язки, яка
необов’язково має юридичну форму договору.
Дохід визнається, коли (або у міру того, як) Компанія задовольняє зобов’язання щодо виконання,
передаючи обіцяний товар або послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у
міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.
Перегляд оцінки угод, не визнаних контрактами на попередні дати внаслідок невідповідності
критеріям визнання, на предмет їх визнання здійснюється щонайменше на кожну проміжну звітну
дату або за наявності очевидних подій, що свідчать про відповідність критеріям визнання.

З метою визнання виручки прогресивно, у випадках дозволених МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
клієнтами», застосовується метод результатів, зокрема, аналіз виконання обов’язків, завершених
на дату оцінки, що підтверджується актами виконаних робіт (наданих послуг).
За наявності компоненту фінансування в угодах з продажу застосовується спрощення
практичного характеру щодо незастосування коригувань виручки, якщо в момент укладення
угоди очікується, що період між поставкою і оплатою становить не більше 12 місяців.
Контрактні активи подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних активів окремо від
дебіторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у дебіторську заборгованість не перевищує 12
місяців з дати визнання виручки або зі звітної дати, або як необоротний актив в протилежному випадку.
Контрактні зобов’язання подаються у звіті про фінансовий стан у складі поточних зобов’язань окремо від
кредиторської заборгованості, якщо термін їх перетворення у кредиторську заборгованість не перевищує
12 місяців з дати визнання попередньої оплати (чи зобов’язання з повернення) або зі звітної дати, або як
довгострокові зобов’язання в протилежному випадку.

Якщо інші операційні доходи підпадають під сферу дії МСФЗ 15 «Дохід від договорів з
клієнтами», вони визнаються відповідно до вищенаведених положень облікової політики. Якщо
інші операційні доходи підпадають під сферу дії інших МСБО і МСФЗ, вони визнаються
відповідно до вимог цих стандартів.
Якщо послуги полягають у виконанні невизначеної кількості дій (операцій) за визначений період
часу, то дохід визначається шляхом рівномірного його нарахування за цей період (крім випадків,
коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання послуг).
Якщо виручка від надання послуг не може бути достовірно оцінена і не існує імовірності
відшкодування понесених видатків, то виручка не визнається, а понесені видатки визнаються
витратами періоду в якому були понесені, і подаються у складі інших операційних витрат у звіті
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
При реалізації товарів, готової продукції, робіт та послуг за договорами комісії (агентськими
договорами) виручка визнається за умови дотримання критеріїв, передбачених МСФЗ 15 «Дохід
від договорів з клієнтами» на дату, яка зазначена у звіті комісіонера (агента), якщо інше не
передбачено умовами договору, укладеного між сторонами.
З метою перерахунку доходів і витрат, виражених в іноземній валюті, застосовується обмінний курс НБУ.
Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або обумовлені нормами
ділового обороту), яке виникло в результаті минулих подій, існує ймовірність, що Товариство повинно
буде погасити дане зобов'язання, а розмір таких зобов'язань може бути достовірно оцінений.
Сума, визнана в якості резерву, є найкращою оцінкою компенсації, необхідної для врегулювання
поточного зобов'язання на кінець звітного періоду, беручи до уваги всі ризики і невизначеності, супутні
даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцінюється з використанням потоків грошових коштів,
за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартість являє
собою поточну вартість даних потоків грошових коштів (коли вплив вартості грошей у часі буде
неістотним).
У тих випадках, коли деякі або всі економічні вигоди, які потрібні для реалізації резерву, передбачається
отримати від третьої сторони, така дебіторська заборгованість визнається як актив, якщо точно відомо,
що компенсація буде отримана і суму такої дебіторської заборгованості можна визначити достовірно.

Згідно з українським законодавством працівники мають право на одержання щорічної оплачуваної
відпустки. Невикористані дні оплачуваних відпусток переносяться на наступні періоди. У разі розірвання
трудового угоди невикористані працівником дні відпустки компенсуються в повному обсязі коштами.
Фінансові інструменти
Фінансові активи та фінансові зобов'язання визнаються, коли Товариство стає стороною в контрактних
взаємовідносинах щодо даного інструменту. Фінансові активи і фінансові зобов'язання спочатку
оцінюються за справедливою вартістю. Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через
прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід.
Компанія під час первісного визнання має право безвідклично призначити фінансовий актив як такий, що
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо таке рішення усуває або значно
зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або
зобов’язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах.

Метод ефективної процентної ставки
Метод ефективної процентної ставки являє собою метод розрахунку амортизованої вартості боргового
інструменту та розподілу процентних доходів протягом відповідного періоду. Ефективна процентна
ставка являє собою ставку, яка точно дисконтує очікувані майбутні надходження грошових коштів,
включаючи всі гонорари за договорами сплачені або отримані, які становлять невід'ємну частину
ефективної процентної ставки, витрати на операцію та інші премії або дисконти, протягом якого
очікується використання боргового інструменту або , коли доцільно, коротшого періоду до чистої
балансової вартості на момент первісного визнання.
Доходи визнаються на основі ефективної процентної ставки для боргових інструментів, крім фінансових
активів, що класифіковані як оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у
складі прибутку або збитку.
Фінансові активи
Компанія класифікує фінансові активи як такі, що надалі оцінюються за


амортизованою собівартістю,



справедливою вартістю через інший сукупний дохід або



справедливою вартістю через прибуток або збиток

Класифікація здійснюється на основі обох таких критеріїв:


бізнес-моделі суб’єкта господарювання з управління фінансовими активами; та



установленими договором характеристиками грошових потоків за фінансовим активом.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох
зазначених нижче умов:


фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів
для одержання договірних грошових потоків; і



договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного
дотримання обох зазначених нижче умов:


фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання
договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів, і



договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не
оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
Компанія під час первісного визнання має право безвідклично призначити фінансовий актив як такий, що
оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо таке рішення усуває або значно
зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або
зобов’язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах.
Фінансові зобов’язання
Компанія здійснює класифікацію всіх фінансових зобов’язань як таких, що в подальшому оцінюються за
амортизованою собівартістю, за винятком:


фінансових зобов’язань, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток.



фінансових зобов’язань, що виникають у разі невідповідності передавання фінансового активу
критеріям для припинення визнання або в разі застосування підходу подальшої участі.



договорів фінансової гарантії.



умовної компенсації, визнаної набувачем при об’єднанні бізнесу, до якого застосовується МСФЗ 3
«Об’єднання бізнесу».

Компанія має право під час первісного визнання безвідклично віднести фінансове зобов’язання до
категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо таке рішення
забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:


воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні, що в іншому випадку виникла
б при оцінці активів або зобов’язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах;
або



група фінансових зобов’язань або фінансових активів і фінансових зобов’язань перебуває в
управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з
документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування.

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань
Фінансові активи та фінансові зобов’язання не підлягають взаємозаліку за винятком тих випадків,
коли Компанія:


на поточний момент має законне право на залік визнаних сум (існує договір між сторонами про
взаємозалік заборгованостей); і



має намір або провести розрахунок шляхом заліку зустрічних вимог, або одночасно реалізувати актив
та виконати зобов’язання.

Первісна оцінка фінансових активів та зобов’язань
За винятком торговельної дебіторської заборгованості, Компанія під час первісного визнання оцінює
фінансовий актив або фінансове зобов’язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку
фінансового активу або фінансового зобов’язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через

прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або
випуск фінансового активу або фінансового зобов’язання.
При первісному визнанні Компанія оцінює торговельну дебіторську заборгованість за ціною операції
(згідно з визначенням, наведеним у МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами»), якщо торговельна
дебіторська заборгованість не містить значного компоненту фінансування згідно з МСФЗ 15 «Дохід від
договорів з клієнтами».
Подальша оцінка фінансових активів та зобов’язань
Подальша оцінка фінансового активу або фінансового зобов’язання здійснюється відповідно до його
класифікації.

Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість є непохідні фінансові активи з фіксованими або обумовленими
платежами, які не котируються на активному ринку. Кредити та дебіторська заборгованість (включаючи
кредити, надані постачальникам Товариства, торговельну та іншу дебіторську заборгованість, грошові
кошти та їх еквіваленти) оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної
процентної ставки, за вирахуванням будь-якого знецінення. Процентні доходи визнаються шляхом
застосування ефективної процентної ставки, за винятком короткострокової дебіторської заборгованості,
коли вплив дисконтування буде неістотним.
Відповідні резерви під сумнівну заборгованість визнаються в прибутку чи збитку, коли є об'єктивні
свідчення того, що актив знецінився. Визнаний резерв оцінюється як різниця між балансовою вартістю та
теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ефективною
процентною ставкою, розрахованої при первісному визнанні.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в касі, грошові кошти на рахунках в банках і депозити з
первісним строком погашення до трьох місяців.
Власний капітал
Власний капітал — це частина в активах Компанії, що залишається після вирахування його зобов’язань
(чисті активи).Власний капітал Компанії складається з:





Зареєстрований (статутний) капітал;
Додатковий капітал;
Резервний капітал;

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток).
Позики і корпоративні облігації
Позики і облігації, на які нараховуються відсотки, спочатку оцінюються за справедливою вартістю, за
вирахуванням прямих витрат на здійснення операції, а згодом оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективної процентної ставки.
Будь-яка різниця між надходженнями (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумою
погашення або відшкодування визнається протягом строку дії позик і відбивається як фінансові витрати.
Торгова та інша кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість оцінюється при первісному визнанні за справедливою вартістю і згодом
оцінюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Оренда

Об’єктом обліку в операціях оренди є окремий договір оренди.
Якщо договір оренди має опцію пролонгації і очікується, що Підприємство скористається таким
правом пролонгації, розрахунковим періодом для оцінки прав оренди і зобов’язань з оренди
приймається:


за об’єктами нерухомості – до 5 років включно ;



за іншими об’єктами – до

3 років включно.

Після первісного визнання у сумі теперішньої вартості орендних платежів, які ще не здійснені на
дату визнання, оцінка активу у вигляді права оренди здійснюється за первісною вартістю, крім
виключень, передбачених МСФЗ 16 «Оренда».
Нарахування амортизації об’єктів прав оренди здійснюється на щомісячній основі, починаючи з
місяця наступного за місяцем визнання активу і проводиться щомісячно до дати вибуття активу та
припинення його визнання. Підприємство не застосовує спрощення практичного характеру щодо
обліку компонентів, які не є орендою разом з компонентом, який є орендою. В договорах оренди,
в яких підприємство виступає орендарем, компоненти оренди відокремлюються від компонентів,
які не є орендою і які обліковуються згідно з іншими стандартами (наприклад, комунальні
платежі та інші додаткові платежі, передбачені договорами оренди).
Для цілей застосування спрощень практичного характеру активами низької вартості вважаються
активи вартістю менше ніж 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного
року. Права оренди об’єктів низької вартості не визнаються у звіті про фінансовий стан. Орендні
платежі (витрати) в операціях оренди активів низької вартості визнаються лінійним методом
протягом терміну оренди.
Активи у вигляді прав оренди відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших
необоротних активів із розкриттям детальної інформації у примітках до фінансової звітності.
Зобов’язання за договорами оренди відображаються у звіті про фінансовий стан у складі інших
довгострокових і поточних зобов’язань із розкриттям детальної інформації у примітках до
фінансової звітності.
Якщо Компанія є орендодавцем, при класифікації оренди в якості фінансової або операційної
використовуються вимоги п.63-64 МСФЗ 16 «Оренда».
Розподіл орендних платежів за договорами оренди здійснюється з використанням ставки
дисконтування / процентної ставки, джерелом визначення якої слугують статистичні дані
Національного Банку України про кредитні ставки за новими кредитами нефінансовим
корпораціям з врахуванням строку та валюти фінансування.

Витрати на позики

Витрати на позики включають:
а) витрати на сплату відсотків та комісій по запозиченнях, обчислені за допомогою методу
ефективного відсотка, як описано в МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»,
щодо довгострокових позик (строком більше 12 місяців);
б) витрати на сплату відсотків та комісій по запозиченнях у розмірі фактичних витрат на сплату
відсотків у періоді, щодо короткострокових позик (строком не більше 12 місяців);

б) фінансові витрати, пов’язані з фінансовою орендою і визнані згідно з МСБО 16 «Оренда»;
в) курсові різниці, які виникають унаслідок отримання позик в іноземній валюті, якщо вони
розглядаються як коригування витрат на сплату відсотків.
Виплати працівникам
Зобов'язання Товариства по внесках відповідно за пенсійними планами з встановленими внесками, в
тому числі внесків до Державного пенсійного фонду України, визнаються в складі витрат на виплати
працівникам в тому періоді, в якому вони підлягають сплаті.
Заробітну плату, внески до фондів соціального страхування, оплачувані щорічні відпустки та лікарняні,
премії і не грошові винагороди нараховуються у відповідних періодах. Товариство перераховує ЄСВ із
заробітної плати своїх співробітників, відповідно до законодавства України. Ці виплати відносяться на
витрати того періоду, в якому вони були понесені. Після виходу працівника на пенсію фінансові
зобов'язання Товариство щодо соціальних виплат припиняються, і всі подальші виплати працівникам, які
вийшли на пенсію, відносяться до компетенції державних і приватних накопичувальних пенсійних
фондів.
Оподаткування
Витрати з податку на прибуток представляють собою суму поточного та відстроченого податків.
Поточний податок - Поточні зобов'язання з податку на прибуток визначаються на основі
оподатковуваного прибутку за рік. Оподатковуваний прибуток відрізняється від прибутку або збитку,
відображених у складі прибутку або збитку, так як в неї не включаються статті доходів або витрат, які
підлягають оподаткуванню або віднесенню на валові витрати в цілях оподаткування в інші роки, а також
вона не включає статті, які ніколи не оподатковуються або не відносяться до валових витрат з метою
оподаткування. Зобов'язання Товариства з поточного податку на прибуток розраховується з
використанням податкових ставок, що діють або фактично діючих на кінець звітного періоду.
Відстрочений податок - відстрочений податок визнається у відношенні різниць між балансовою
вартістю активів і зобов'язань в цій фінансовій звітності та відповідною податковою базою, яка
використовується для розрахунку оподатковуваного прибутку, і враховується з використанням методу
балансових зобов'язань. Відстрочені податкові зобов'язання, як правило, визнаються для всіх тимчасових
різниць, а відстрочені податкові активи зазвичай визнаються для всіх тимчасових різниць, що відносяться
на валові витрати, в тій мірі, в якій існує ймовірність отримання достатнього оподатковуваного прибутку,
за рахунок якого можна буде реалізувати дані тимчасові різниці, що відносяться на валові витрати. Такі
податкові активи і зобов'язання не визнаються, якщо тимчасові різниці виникають в результаті гудвілу
або внаслідок первісного визнання (крім випадків об'єднання підприємств) інших активів і зобов'язань в
рамках операції, яка не впливає ні на оподатковуваний, ні на обліковий прибуток.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються щодо тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в
дочірні підприємства та асоційовані компанії, а також за участю в спільних підприємствах, крім випадків
коли Товариство може контролювати сторнування тимчасової різниці і існує ймовірність того, що
тимчасова різниця не буде сторнована в доступному для огляду майбутньому. Відстрочені податкові
активи, що виникають по тимчасових різницях, що відносяться на валові витрати, які пов'язані з такими
інвестиціями і частками участі, визнаються тільки з урахуванням ступеня впевненості в тому, що буде
отримана достатня оподатковуваний прибуток, яка дозволить реалізувати вигоди від тимчасових
різниць, і що тимчасові різниці будуть сторнувати в доступному для огляду майбутньому.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну звітну дату та зменшується
в тій мірі, в якій більше не існує ймовірності того, що буде отримана достатня оподатковуваний прибуток,
що дозволяє відшкодувати частину або всю суму даного активу.
Відстрочені податкові активи і зобов'язання оцінюються виходячи з податкових ставок, які, імовірно,
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або погашення відповідних зобов'язань
на основі податкових ставок (та податкових законів), що діють або фактично діючих на звітну дату. Оцінка
відстрочених податкових зобов'язань і активів відображає податкові наслідки, які могли б виникнути в
залежності від способу, яким Товариство припускає, на звітну дату, відшкодувати актив або погасити
балансову вартість своїх активів і зобов'язань.
Поточний і відстрочений податки визнаються в прибутку чи збитку, крім тих випадків коли вони
відносяться до статей, які визнаються в складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі
капіталу. В цьому випадку поточний і відстрочений податки також визнаються у складі інших сукупних
доходів або безпосередньо у складі капіталу, відповідно. У разі коли поточний або відстрочений податки
виникають при первісному обліку об'єднання підприємств, податкове вплив включається в облік
об'єднання підприємств.
Дивіденди
Дивіденди визнаються в складі власного капіталу як його зниження в тому періоді, в якому вони були
оголошені. Дивіденди оголошені, але не сплачені станом на звітну дату, визнаються як зобов'язання на
звітну дату.
Визнання доходів
Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або підлягає
отриманню. Сума доходів зменшується на суму передбачуваних повернень від клієнтів, торгових знижок
та інших аналогічних резервів.
Доходи від реалізації товарів визнаються за умови виконання всіх наведених нижче умов:
• Товариство передало покупцеві суттєві ризики і вигоди, пов'язані з володінням товаром;
• Банк не зберігає за собою ні управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з володінням
товарами, ні фактичного контролю над проданими товарами;
• сума виручки може бути достовірно визначена;
• існує висока ймовірність отримання економічних вигід, пов'язаних з операцією;
• понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно визначені.
При цьому доходи від реалізації товарів визнаються в момент їх доставки і передачі права володіння
покупцеві.

7.1 Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. Деякі нові
стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2020 року або після цієї дати.
Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих стандартів та інтерпретацій, які Компанія
вперше застосувала з 1 січня 2020 року:

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових
оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним для всіх
стандартів. У новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск, неправильне
відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може, відповідно до обґрунтованих
очікувань, вплинути на рішення основних користувачів фінансової звітності загального призначення, які
приймають їх на основі даної фінансової звітності. Поправка не вплинула на фінансову звітність Компанії.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку,
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені визначення та
рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих питань, як функції
управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки фінансової звітності. Зміни до
концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправку до МСФЗ «Оренда» - «Поступки з оренди,
пов'язані з пандемією Covid-19». Дана поправка передбачає звільнення для орендарів від застосування
вимог МСФЗ 16 в частині обліку модифікацій договорів оренди в разі поступок з оренди, які виникають як
прямий наслідок пандемії Covid-19. Як спрощення практичного характеру орендар може прийняти
рішення не аналізувати, чи є поступка з оренди, надана орендодавцем у зв'язку з пандемією Covid-19,
модифікацією договору оренди. Орендар, який приймає таке рішення, повинен враховувати будь-яку
зміну орендних платежів, обумовлених поступкою з оренди, пов'язаної з пандемією Covid-19, аналогічно
тому, як ця зміна відображалася б в обліку відповідно до МСФЗ 16, якщо б вона не була модифікацією
договору оренди. Дана поправка застосовується до річних звітних періодів, що починаються 1 червня
2020 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Ця поправка не мала впливу на
фінансову звітність Компанії.
Застосування інших МСФЗ
Нижче перелічені поправки до МСФЗ, застосування яких не вплинуло на фінансову звітність Компанії:
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - Реформа базових
процентних ставок

Стандарти та правки до них

Вплив поправок

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» та МСБО 8 «Облікові політики,
зміни в облікових оцінках та помилки» Прийняття даної поправки не вплинуло на
фінансову звітність Компанії.
щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості,
зробивши його більш послідовним і

Стандарти та правки до них

Вплив поправок

відповідним для всіх стандартів. У новому
варіанті інформація вважається суттєвою,
якщо її пропуск, неправильне відображення
або приховування її іншою інформацією в
звітності може, відповідно до обґрунтованих
очікувань, вплинути на рішення основних
користувачів фінансової звітності загального
призначення, які приймають їх на основі
даної фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
В поправках пояснюється, що, щоб вважатися
бізнесом, інтегрована сукупність видів
діяльності та активів повинна включати як
мінімум внесок і принципово значущий
процес, які разом в значній мірі можуть
сприяти створенню віддачі. При цьому
пояснюється, що бізнес не обов'язково
повинен включати всі внески і процеси,
необхідні для створення віддачі. Поправки
також вводять необов'язковий «тест на
концентрацію», який дозволяє спростити
оцінку того, чи є придбаний комплекс
діяльності та активів бізнесом.

Дані поправки не вплинули на фінансову
звітність Компанії, але можуть бути застосовні в
майбутньому, якщо Компанія проведе операцію
по об'єднанню бізнесів

Поправки
до
МСФЗ
7
«Фінансові
інструменти:
розкриття
інформації»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСБО
39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка» - Реформа базових процентних
ставок
Поправки передбачають ряд звільнень, які
застосовуються до відносин хеджування, на Поправка не вплинула на фінансову звітність
які реформа базової процентної ставки Компанії, оскільки у неї відсутні відносини
безпосередньо впливає. Реформа базової хеджування, засновані на процентних ставках
процентної ставки впливає на відносини
хеджування,
якщо
в
результаті
її
застосування виникають невизначеності
щодо термінів виникнення і/або величини
грошових потоків, заснованих на базовій
процентній ставці, за об'єктом хеджування
або за інструментом хеджування.

Стандарти та правки до них

Вплив поправок

Зміни до Концептуальної основи фінансової
звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у
новій редакції містить новий розділ про
оцінку, рекомендації щодо відображення у Зміни до концептуальної основи фінансової
звітності
фінансових
результатів, звітності не вплинули на фінансову звітність
удосконалені визначення та рекомендації Компанії
(зокрема, визначення зобов’язання) і
роз’яснення таких важливих питань, як
функції
управління,
обачливість
та
невизначеність оцінки у ході підготовки
фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки
з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»
28 травня 2020 року Рада з МСФЗ випустила
поправку до МСФЗ «Оренда» - «Поступки з
оренди, пов'язані з пандемією Covid-19».
Дана поправка передбачає звільнення для
орендарів від застосування вимог МСФЗ 16 в
частині обліку модифікацій договорів оренди
в разі поступок з оренди, які виникають як
прямий наслідок пандемії Covid-19. Як
спрощення практичного характеру орендар
може прийняти рішення не аналізувати, чи є
поступка з оренди, надана орендодавцем у Застосування цієї поправки не мало впливу на
зв'язку з пандемією Covid-19, модифікацією фінансову звітність Компанії
договору оренди. Орендар, який приймає
таке рішення, повинен враховувати будь-яку
зміну орендних платежів, обумовлених
поступкою з оренди, пов'язаної з пандемією
Covid-19, аналогічно тому, як ця зміна
відображалася б в обліку відповідно до
МСФЗ 16, якщо б вона не була модифікацією
договору
оренди.
Дана
поправка
застосовується до річних звітних періодів, що
починаються 1 червня 2020 року або після
цієї дати. Допускається застосування до цієї
дати.
Нові МСФЗ

Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата яких не
настала:
Ефективна
Стандарти та правки до них
дата
МСФЗ 17 "Страхові контракти".
новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає
питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. МСФЗ 17 замінить
МСФЗ 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023
року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Допускається дострокове застосування за умови, що організація також застосовує
МСФЗ 9 та МСФЗ 15 на дату першого застосування МСФЗ 17 або раніше. Даний
стандарт не застосовний до Компанії.

01.01.2023

Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань,
пов’язаних з класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки
набувають чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2023 року або пізніше.
Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування.
Поправки можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань у звіті про фінансовий
стан Компанії.

01.01.2023

Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні
основи»
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 3, мета яких замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності»,
випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальні основи подання
фінансових звітів», випущені в березні 2018 року, без внесення значних змін у
вимоги стандарту. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що
починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і застосовуються перспективно.

01.01.2022

Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку
використання за призначенням
У травні 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО 16, який
забороняє підприємствам віднімати від первісної вартості об'єкта основних
засобів будь-які надходження від продажу виробів, вироблених в процесі
доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення його у стан, який
потрібен для його експлуатації в спосіб, визначений керівництвом. Замість цього
організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість
виробництва цих виробів, в прибутку чи збитку. Дані поправки вступають в силу
для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і
повинні застосовуватися ретроспективно. Очікується, що дані поправки не будуть

01.01.2022

Ефективна
Стандарти та правки до них
дата
мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких
роз'яснюється, які витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є
договір обтяжливим або збитковим. Поправки передбачають застосування
підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором».
Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг,
включають як додаткові витрати на виконання цього договору, так і розподілені
витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і
адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже,
виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню
контрагентом за договором. Дані поправки вступають в силу для річних періодів,
що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Очікується, що дані
поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії.

01.01.2022

Реформа процентної ставки - Етап 2
27 серпня 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки «Реформа процентних
ставок» - Етап 2, Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і МСФЗ 16.
Поправки на цьому стосуються наступного:
зміни передбачених договором грошових потоків - компанії не доведеться
припиняти визнання або коригувати балансову вартість фінансових інструментів з
урахуванням змін, необхідних реформою, а замість цього потрібно оновити
ефективну процентну ставку, щоб відобразити зміну базової процентної ставки;

01.01.2021

облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування тільки
тому, що вона вносить зміни, необхідні реформою, якщо хеджування відповідає
іншим критеріям обліку хеджування; і
розкриття інформації - компанія повинна буде розкрити інформацію про нові
ризики, що виникають в результаті реформи, і про те, як вона керує переходом на
альтернативні базові ставки.
Поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року
або після цієї дати, дострокове застосування дозволяється
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» - дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти
фінансової звітності
Відповідно до даної поправки дочірня організація, яка вирішує застосувати пункт
D16 (a) МСФЗ 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з використанням
сум, відображених у фінансовій звітності материнського підприємства, виходячи з
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Ефективна
Стандарти та правки до них
дата
дати переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також може
бути застосована асоційованими організаціями та спільними підприємствами, які
вирішують застосовувати пункт D16 (a) МСФЗ 1. Дана поправка набирає чинності
для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати. Дана поправка не матиме впливу на
фінансову звітність Компанії.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час
проведення «тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань
В поправці пояснюється, які суми комісійної винагороди організація враховує при
оцінці того, чи умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання
істотно відрізняються від умов первісного фінансового зобов'язання. До таких сум
відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані між
певним кредитором і позичальником та комісійну винагороду, виплачену або
отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Організація
повинна застосовувати дану поправку щодо фінансових зобов'язань, які були
модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду,
в якому організація вперше застосовує дану поправку. Дана поправка набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після
цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Очікується, що дана поправка не
буде мати суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії

01.01.2022

Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці
справедливої вартості
Дана поправка виключає вимогу в пункті 22 МСБО 41 про те, що організації не
включають до розрахунку грошові потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці
справедливої вартості активів, що належать до сфери застосування МСБО 41.
Організація повинна застосовувати дану поправку перспективно щодо оцінки
справедливої вартості на дату початку (або після неї) першого річного звітного
періоду, що починається 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати. Дана поправка не буде мати впливу на фінансову
звітність Компанії

01.01.2022

МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були опубліковані, але
не набрали чинності.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань, пов’язаних з
класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають чинності для періодів, що

починаються з 1 січня 2023 року або пізніше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється
дострокове застосування. Поправки можуть мати вплив на класифікацію зобов’язань у звіті про
фінансовий стан Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі договори витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які витрати
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим. Поправки
передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором».
Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на надання товарів або послуг, включають як додаткові
витрати на виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням
договору. Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже,
виключаються, окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї
дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії.
Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему
фінансову звітність Компанії або на застосовні для неї:
МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2023
року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором та асоційованою
компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу в силу цієї поправки на
невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування перспективно.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» - набувають чинності
для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і застосовуються
перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за призначенням набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї дати і повинні
застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для
використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності
періоду, в якому підприємство вперше застосовує дані поправки.
Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і МСФЗ
16 вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати,
дострокове застосування дозволяється.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - дочірня
організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана поправка набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, допускається
застосування до цієї дати.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%»
в разі припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої вартості дана поправка застосовується перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або
після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати.

8.Нематеріальні активи. Основні засоби. Незавершені капітальні інвестиції.

Незавершені капітальні
інвестиції

Усього

Аванси за основні засоби

808

16507

1594

11103

102533

11103

281591

Інші основні засоби

3983

Інструменти, прилади,
інвентар (меблі)

36762

Нематеріальні активи

31430

Транспортні засоби

Балансова
вартість на
початок
звітного
періоду у т.ч.

Машини та обладнання

Найменування
статті

Будівлі, споруди та
передавальні пристрої

8.1 Нематеріальні активи, основні засоби та незавершені капітальні інвестиції Товариства
представлені в фінансовій звітності наступним чином:

346

первісна
(переоцінена)
вартість

67005

162340

15280

1865

2218

16507

5273

знос

35575

125578

11297

1057

1872

0

3679

Придбано за
кошти

3107

17826

526

373

175

17361

2181

25446

2181

25446

179058
66995

Безоплатно
отримано
Придбано за
рахунок
цільового
фінансування
(державних
грантів)
Придбання в
результаті
об'єднання
бізнесу
Всього
надійшло
Вибуття у
зв'язку зі

3107

17826

526

373

175

17361

66995

зміною
класифікації, у
т.ч.
вибуття
первісної
(переоціненої)
вартості
вибуття зносу
Переведення до
активів групи
вибуття
Вибуття у
зв'язку з
реалізацією або
ліквідацією, у
т.ч.

21

вибуття
первісної
(переоціненої)
вартості

2538

323

526

-

28

-

-

3415

вибуття зносу

2516

323

526

-

28

-

-

3393

-

28

16507

374

205

0

1575

406

17361

2200

11757

99195

2365

17361

7454

11757

303872

21

Інше вибуття
первісної
(переоціненої)
вартості
Всього вибуття

2538

323

526

Амортизаційні
відрахування

4058

21418

1382

-

24792

44714

29012

Переоцінка, у
т.ч.
переоцінка
первісної
вартості
переоцінка
зносу
Інше
Балансова
вартість на
кінець звітного
періоду, у т.ч.
первісна
(переоцінена)

30457

33169

3127

718

67574

179843

15280

2238

вартість
знос

37117

146674

12153

1520

1959

-

5254

0

204677

Балансова вартість основних засобів зменшена на суму кредитних збитків у розмірі 105 тис.грн., яка
розрахована на суму дебіторської заборгованості, предоплати за основні засоби.
Станом на 31.12.2020 року вартість повністю про амортизованих основних засобів складає 84825
тис.грн.

Нематеріальних активів, що контролюються товариством, але не визнані активами, у зв’язку з
невідповідністю критеріям визнання, наведеним в МСБО 38 «Нематеріальні активи», немає.
Нематеріальних активів з обмеженим правом володіння та заставлених в якості забезпечення
зобов’язань товариство не має.
Нематеріальних активів, корисність яких зменшилась, товариство не має.
Протягом звітного періоду змін методів амортизації та термінів корисного використання
нематеріальних активів не було.
Протягом звітного періоду товариством не здійснювалася переоцінка вартості нематеріальних
активів, зважаючи на відсутність свідчень істотної зміни їх вартості.
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року у товариства: відсутні обмеження на право
власності; відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція);
відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані з придбанням основних засобів; відсутні компенсації третіх
сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких зменшилася, або які були втрачені чи передані.
Протягом 2020 року товариство не отримувало основні засоби в результаті об'єднання
підприємств.
В 2020 році не здійснювалась переоцінка основних засобів до їх справедливої вартості.
Змін первісної вартості та суми зносу основних засобів не було.
Протягом 2020 року товариство не отримувало основні засоби за рахунок цільового фінансування.

Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом відповідно до
строків корисної служби.
Для цілей розрахунку амортизації обов’язково визначається ліквідаційна вартість основних
засобів.
Нарахування амортизації на актив починається з місяця наступного за місяцем придатності
активу до використання і проводиться щомісячно до дати вибуття активу та припинення його
визнання.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2020 рік становлять 11 757 тис. грн. і
представлені основними засобами які не готові до експлуатації.
8.2 Право користування об’єктами оренди
Станом на 31.12.2020 р. у Товариства наявні договори оренди земельних ділянок, приміщень,
транспортних засобів, які використовуються в господарській діяльності.
Строки оренди земельних ділянок складають від 3 до 25 років, строки оренди приміщень від 3 рок ів,
а строк оренди транспортних засобів від 2 років.
У Товариства також наявні деякі договори оренди з терміном оренди менше 12 місяців, що має
низьку вартість. Відносно цих договорів Товариство застосовує звільнення від визнання як
орендовані активи, звільнення передбачені виключно для короткострокової оренди і оренди
активів з низькою вартістю.
Зобов'язання Товариства за договорами оренди забезпечені правом власності орендодавця на
орендовані активи. Як правило, Товариство має права передавати або здавати орендовані активи в
суборенду і по деяких договорах Товариство зобов'язане підтримувати орендовані активи в
належному стані.
Структура балансової вартості визнаних орендованих активах, наведена наступним чином:

Найменування статті

Права
користування
земельними
ділянками

Права
користування
транспортними
засобами

Права користування
машинами та
обладнанням

Права
користування
будівлями та
спорудами

Усього

Права користування
об’єктами оренди на
початок звітного періоду
у т.ч.

2622

587

716

405

4330

Первісна вартість

2867

720

1174

598

5359

Знос

245

133

458

193

1029

Права користування
об’єктами оренди на
кінець звітного періоду у
т.ч.

2334

455

260

797

3846

Первісна вартість

2804

720

390

1260

5174

Знос

470

265

130

463

1328

Станом на кінець року Товариство аналізує та проводить щорічну інвентаризацію строків погашення
зобов'язань з оренди.
В 2020 році загальна сума сплати по оренді склала – 2553,0 тис.грн.
Активи з оренди в балансі відображені в рядку 1090 «Інші необоротні активи».

9. Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції станом на 31.12.2020 року відсутні.

10. Запаси.

Виробничі
запаси

Незавершене
виробництво

Готова
продукція

Товари

Всього

24816

10440

83619

1640

120515

-

-

-

-

-

25181

15369

101529

346

142425

в т. ч. відображені за чистою вартістю
реалізації мінус витрати на продаж

-

-

-

-

-

Балансова вартість запасів, переданих
під заставу для гарантії зобов’язань

-

-

-

-

-

Залишок на

початок звітного періоду

в т. ч. відображені за чистою вартістю
реалізації мінус витрати на продаж

Залишок на

кінець звітного періоду

Запаси на кінець звітного періоду відображені за мінусом резерву знецінення запасів, який
складає – 118 тис. грн.
Резерв знецінення запасів на 31.12.2018р
Збитки від зменшення корисності, визнані щодо запасів

0 тис. грн.
0 тис. грн.

Списання резерву знецінення

0 тис. грн.

Резерв знецінення запасів на 31.12.2019р

0 тис. грн.

Збитки від зменшення корисності, визнані щодо запасів

118 тис. грн.

Списання резерву знецінення
Резерв знецінення запасів на 31.12.2020р

0 тис. грн.
118 тис. грн.

Товариство станом на 31.12.2020 року має в заставі товари з вартістю, згідно Договору застави –
69 342 тис. грн. під кредитну лінію АТ «Креді Агріколь Банк».

11. Дебіторська заборгованість та інші оборотні активи.
На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

105 638

98 082

Резерв кредитних збитків

(12 247)

(1122)

Балансова вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги

93 391

96 960

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

8 383

9 105

-

(52)

Балансова вартість дебіторської заборгованості за виданими авансами

8383

9 053

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

9 868

13 108

-

4

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

76 490

41 207

Інша поточна дебіторська заборгованість

18 500

14 429

-

(11 664)

Балансова вартість дебіторської заборгованості з іншими дебіторами

18 500

2 765

Балансова вартість поточної заборгованості

206 632

163 097

76

77

24 458

4 321

Структура оборотних активів

Резерв кредитних збитків

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Резерв кредитних збитків

Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи

Згідно з обліковою політикою, резерв сумнівних боргів дебіторської заборгованості визначається
розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості, резерв
кредитних збитків дебіторської заборгованості розраховується на індивідуальній основі. Розрахунок
резерву здійснюється щорічно в кінці року.
Інформація про рух резерву кредитних збитків, з урахування предоплат по основних засобах,
представлена наступним чином:
Резерв кредитних збитків на 31.12.2018р

12286 тис. грн.

Збитки від зменшення корисності, визнані щодо дебіторської заборгованості

130 тис. грн.
Списання резерву кредитних збитків
Резерв кредитних збитків на 31.12.2019р

169 тис. грн.
12247 тис. грн.

Збитки від зменшення корисності, визнані щодо дебіторської заборгованості
696 тис. грн.
Списання резерву кредитних збитків
Резерв кредитних збитків на 31.12.2020р

0 тис. грн.
12943 тис. грн.

12. Склад грошових коштів та їх еквівалентів товариство представило наступним чином:

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

89

142

Поточні рахунки в банках в національній валюті

3 370

3 788

Поточні рахунки в банках в іноземній валюті

17 751

85 678

Грошові кошти в дорозі

-

-

Еквіваленти грошових коштів

-

-

Найменування показника структури грошових коштів

Каса

Резерв кредитних збитків по рахунках в банках
Всього

(205)
21 210

Інформація про рух резерву кредитних збитків представлена наступним чином:

Резерв кредитних збитків на 31.12.2018р

0 тис. грн.

Збитки від зменшення корисності грошових коштів

0 тис. грн.

Списання резерву кредитних збитків

0 тис. грн.

Резерв знецінення запасів на 31.12.2019р
Збитки від зменшення корисності грошових коштів
Списання резерву кредитних збитків
Резерв знецінення запасів на 31.12.2020р

0 тис. грн.
205 тис. грн.
0 тис. грн.
205 тис. грн.

89 403

Невикористаних запозичених коштів станом на 31.12.2020 року не має.
Не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності не відбувалося

протягом 2020 року.

13. Власний капітал.

Власний капітал товариства має наступну структуру:

Найменування показника структури
капіталу

Зареєстрований статутний
капітал

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

13 350

13 350

70

49

Додатковий капітал

Резервний капітал

2 507

Призначення та умови використання

Зареєстрований статутний капітал, згідно зі
Статутом товариства
Безоплатно отримане обладнання
Відновлення Резервного капіталу за 2011 рік,
який попередньо був віднесений до
Нерозподіленого прибутку (непокритому
збитку)

2 507

Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)

68 750

106 352

Всього

84 677

122 258

Прибуток Товариства утворюється із
надходжень від його господарської діяльності
після покриття матеріальних та прирівняних до
них витрат і витрат на оплату праці. Порядок
розподілу прибутку і покриття збитків
Товариства визначається рішеннями Загальних
зборів учасниківТовариства.

Протягом 2019 – 2020 років змін в статутному капіталі товариства не відбувалося.
Частки в статутному капіталі товариства представлені наступним чином:

На початок звітного
періоду

звітного періоду

Назва учасників

Приватне
Альянс»

акціонерне

товариство

На кінець

«Молочний

сума, грн.

частка в
%

сума, грн.

частка в
%

13 340 390,63

99,9251

13 340 390,63

99,9251

Товариство з обмеженою відповідальність « Еталон
Ессет Менджмент КУА»
Всього:

10 000,00

0,0749

10 000,00

0,0749

13 350 390,63

100

13 350 390,63

100

Протягом 2020 року дивіденди не нараховувалися та виплачувалися.
Чисті активи товариства.
Станом на 31 грудня 2020 року вартість чистих активів товариства становить 122 258 тис. грн. і є
більшою статутного капіталу на 108908 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства України,
зокрема статті 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

14. Забезпечення.

Вид забезпечення

Залишок на
початок
звітного
періоду

Створено
забезпечень

Використано
забезпечень

Сторнування
невикористаної
частини
забезпечень

Сума
очікуваного
відшкодування
витрат іншою
стороною, що
врахована при
оцінці
забезпечення

Залишок
на кінець
звітного
періоду

Довгострокові забезпечення
Забезпечення наступних
витрат на виконання
гарантійних зобов'язань

-

-

-

-

-

-

Інші забезпечення

-

-

-

-

-

-

Всього довгострокових
забезпечень

-

-

-

-

-

-

6445

6751

5943

-

-

7253

-

133

-

-

-

133

6445

6884

5943

-

-

7386

Поточні забезпечення
Забезпечення на виплату
відпусток працівникам
Інші забезпечення
Всього поточних
забезпечень

Забезпечення визнаються товариством тільки тоді, коли є юридичні або ті, що випливають з
практики, зобов’язання, що виникли внаслідок минулих подій, та існує висока ймовірність того, що
погашення цього зобов’язання потребує вибуття ресурсів, а також може бути здійснена достовірна оцінка
для визнання забезпечення.

Сума, визнана у якості забезпечення, представляє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних
для погашення поточного зобов’язання на звітну дату, приймаючи до уваги ризики та невизначеність,
пов’язані із зобов’язанням. Якщо для розрахунку забезпечення використовуються грошові потоки, які
необхідні для погашення поточного зобов’язання, балансовою вартістю забезпечення вважається
дисконтована вартість таких грошових потоків.
Створено інші забезпечення на суму аудиторських послуг перевірки фінансової звітності
Товариства, складеної за період з 01.01.2020 по 31.12.2020. Згідно умов Договору закінчення
аудиторської перевірки до 30 квітня 2021 року. Акт виконаних робіт та оплата послуг в 2021 році.

15. Довгострокові зобов’язання
15.1 Довгострокові орендні зобов’язання

Станом на 31.12.2020 року існують довгострокові орендні зобов’язання у сумі 3643,0 тис. грн.
Основні орендовані об’єкти, це є: оренда земельних ділянок , приміщення, обладнання та
транспортних засобів.
15.2.Довгострокові зобов’язання представлені в фінансовій звітності випущеними облігаціями:
Валюта

процентна
ставка

Зобов’язання
за
випущеними
грн
28
облігаціями (номінальна вартість)
Премія по випущених облігаціях
грн
Дисконт по випущених облігаціях
грн
Проценти до виплати
грн
Балансова вартість зобов’язань за
Х
Х
випущеними облігаціями
Рух облігацій протягом 2020 року, в тис. грн. :
Серія
облігацій

валюта

% ставка

розміщено в 2020 році
номінал

С
D
Всього

грн
грн
Х

28
28
Х

1000
72 790
73 790

балансова
вартість

1028
75 255
75 283

на 31.12.2019
(тис. грн.)

на 31.12.2020
(тис. грн.)

60 567

84 450

969
-

1 236
-

-

61 536

85 686

Х

викуплено (погашено) в
2020 році
номінал
балансова
вартість

49 907
49 907

51 976
51 976

Примітка

Примітка

-

Облігації, які пропонуються для приватного розміщення мають обмежене коло обігу серед
учасників такого розміщення. Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій
визначений у проспекті емісії облігацій.
Власниками облігацій Товариства можуть бути лише особи, що зазначені у переліку осіб, які є
учасниками приватного розміщення облігацій.
Обіг облігацій здійснюється на рахунках у цінних паперах, що відкриті у депозитарних установах
та у депозитарії ПАТ «НДУ». Право власності на облігації виникає з моменту їх зарахування на
рахунки у цінних паперах інвесторів та підтверджується випискою депозитарної установи з цього
рахунку.

Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі Товариству свідоцтва про
реєстрацію випуску відповідної серії облігацій.
Товариство зобов’язується здійснювати викуп облігацій серії C і D у власників на їх вимогу після
закінчення першого, другого, третього, четвертого, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого,
десятого, одинадцятого, дванадцятого, тринадцятого, чотирнадцятого, п’ятнадцятого, шістнадцятого,
сімнадцятого, вісімнадцятого, дев’ятнадцятого, двадцятого, двадцять першого, двадцять другого,
двадцять третього, двадцять четвертого, двадцять п’ятого, двадцять шостого, двадцять сьомого,
двадцять восьмого, двадцять дев’ятого, тридцятого, тридцять першого, тридцять другого, тридцять
третього, тридцять четвертого, тридцять п’ятого, тридцять шостого, тридцять сьомого, тридцять восьмого
та тридцять дев’ятого відсоткових періодів.
Товариство здійснює викуп облігацій у власників, лише у випадку, якщо власник попередньо звернувся
до Товариства з відповідною заявою про викуп облігацій та надав її у наступні строки:
Строки прийому Товариством заяв про викуп облігацій серії С
Дата початку прийому заяв про викуп облігацій

Дата закінчення прийому заяв про викуп облігацій

05.02.2020

10.02.2020

06.05.2020

11.05.2020

05.08.2020

10.08.2020

04.11.2020

09.11.2020

03.02.2021

08.02.2021

05.05.2021

10.05.2021

04.08.2021

09.08.2021

03.11.2021

08.11.2021

02.02.2022

07.02.2022

04.05.2022

09.05.2022

03.08.2022

08.08.2022

02.11.2022

07.11.2022

01.02.2023

06.02.2023

03.05.2023

08.05.2023

02.08.2023

07.08.2023

01.11.2023

06.11.2023

31.01.2024

05.02.2024

01.05.2024

06.05.2024

31.07.2024

05.08.2024

Строки прийому Товариством заяв про викуп облігацій серії D
Дата початку прийому заяв про викуп облігацій

Дата закінчення прийому заяв про викуп облігацій

04.02.2020

09.02.2020

05.05.2020

10.05.2020

04.08.2020

09.08.2020

03.11.2020

08.11.2020

02.02.2021

07.02.2021

04.05.2021

09.05.2021

03.08.2021

08.08.2021

02.11.2021

07.11.2021

01.02.2022

06.02.2022

03.05.2022

08.05.2022

02.08.2022

07.08.2022

01.11.2022

06.11.2022

31.01.2023

05.02.2023

02.05.2023

07.05.2023

01.08.2023

06.08.2023

31.10.2023

05.11.2023

30.01.2024

04.02.2024

30.04.2024

05.05.2024

30.07.2024

04.08.2024

29.10.2024

03.11.2024

Виплати відсоткового доходу за облігаціями здійснюються Товариством на підставі реєстру власників
іменних цінних паперів, який формується ПАТ «НДУ» на момент закінчення операційного дня, що
передує дню початку виплати відсоткового доходу та надається Товариству на дату початку виплати
відсоткового доходу.
Виплата відсоткового доходу за облігаціями здійснюється власнику облігацій з урахуванням діючого
законодавства України, у тому числі банківського та податкового законодавства.
Погашення облігацій здійснюється Товариством на підставі реєстру власників іменних цінних паперів,
який формується ПАТ «НДУ» на момент закінчення операційного дня, що передує дню початку
погашення облігацій та надається Товариству на дату початку погашення облігацій.

Дата початку погашення облігацій cерії C: «18» листопада 2024 року.
Дата закінчення погашення облігацій cерії C: «19» травня 2025 року.
Дата початку погашення облігацій cерії D: «16» лютого 2025 року.
Дата закінчення погашення облігацій cерії D: «17» серпня 2025 року.

16.

Кредити банків.

Станом на 31.12.2020 року заборгованість за кредитами банків складає 93 000,0 тис. грн. та
відсотків по ним – 424,0 тис. грн. (на 31.12.2019р. заборгованість: за кредитом – 37 000,0 тис. грн. та % 835,0 тис. грн.)
Товариство протягом року отримало кредити та овердрафт на суму 805 152,0 тис. грн., кредити
отримували окремими траншами з терміном погашення від 3- х до 4- х місяців.
Товариством протягом року було погашено кредити та овердрафт на суму 749 152,0 тис. грн.,
відсоткова ставка по траншам коливалась від 7,6 % до 8,5 %.
Протягом 2020 року Товариством було нараховано відсотків за користування кредитними коштами
та овердрафтом в сумі 3 386 тис. грн., сплачено відсотків в сумі 3 798 тис. грн.

17. Поточні зобов’язання.

Поточні зобов’язання

Станом на початок
звітного періоду

Станом на кінець
звітного періоду

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

863

696

55 150

79 426

розрахунками з бюджетом

928

1 134

розрахунками зі страхування

918

1 092

розрахунками з оплати праці

3 194

3 900

171

3 590

3

3

218 101

97 363

6 147

2 763

285 475

189 967

товари, роботи, послуги

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Інші поточні зобов’язання
Всього

18. Дохід від реалізації
Доходи Товариства від реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, включали:
2020
Виручка від реалізації власної готової продукції
Виручка від реалізації товарів
Виручка від надання послуг
Всього

2019

1312 768

1 282 566

55 122

70 810

3 130

2 631

1 371 020

1 356 007

Суму доходів від реалізації зменшено на суму операцій з надання знижок та бонусів, відповідно до п.47
МСФЗ 15 в 2020 році в розмірі 57 155 тис.грн., та відповідно в 2019 році в розмірі 53 121 тис. грн.
19. Собівартість реалізації
Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, була представлена
наступним чином:
2020
932 878

2019
941 554

Витрати на пакувальні матеріали

32 997

32 555

Витрати на паливо, газ і електроенергію

41 617

41 926

Витрати на персонал

37 307

34 688

Витрати на амортизацію

19 538

17 612

Ремонт і обслуговування основних засобів

48 221

45 483

117 322

103 699

12 135

68 600

1 242 015

1 286 117

Вартість запасів

Отримані послуги
Інші
Всього
20. Доходи.

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього
року

319

356

Доходи, крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи:
Операційна оренда активів

Операційна курсова різниця

13 290

2 075

Реалізація інших оборотних активів

4 382

3 684

Реалізація іноземної валюти

552

801

Інші

812

949

19 355

7 865

Дивіденди

-

-

Проценти

80

4

-

-

Премія при розміщені облігації

1 226

1 655

Всього

1 306

1 659

Реалізація фінансових інвестицій

-

4 932

Реалізація необоротних активів

-

-

Неопераційна курсова різниця

-

-

Безоплатно одержані активи

21

19

Інші

63

81

Всього

84

5 032

Всього
Інші фінансові доходи:

Фінансова оренда активів

Інші

доходи:

21. Адміністративні витрати
Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, були представлені таким
чином:
2020
Витрати на персонал
Отримані послуги

8 923

2019
8 029

368

3 98

Вартість запасів

567

789

Послуги банків

1602

1 389

70

761

1 966

809

363

385

2 113

2 060

Витрати на послуги зв'язку

249

249

Страхування

178

235

1753

1 465

18152

16 569

Витрати на оренду
Витрати на амортизацію
Податки
Ремонт і обслуговування основних засобів

Інші
Всього
22. Витрати на збут

Витрати на реалізацію і збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 та 2019 років, були представлені
таким чином:
2020
17 768

2019
29 678

Транспортні витрати

4 192

6 072

Витрати на персонал

6 304

7 970

Витрати на амортизацію

1 977

1 840

Митні збори і доставка продукції для реалізації

4 324

7 865

12 542

17 390

47 107

70 815

Рекламні та маркетингові витрати

Інші
Всього

Суму витрат на збут зменшено на суму операцій з надання знижок та бонусів, відповідно до п.47 МСФЗ
15 в 2020 році в розмірі 57 155 тис. грн., та відповідно в 2019 році в розмірі 53 121 тис. грн.
23. Інші витрати.

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього року

Інші операційні витрати, в т. ч.:

18 872

27 524

Операційна курсова різниця

4 415

16 731

Найменування статті

Собівартість реалізованих оборотних активів

4 041

3 080

Реалізація іноземної валюти

497

649

Створення резерву під знецінення дебіторської заборгованості

901

131

Штрафи, пені, неустойки

14

87

Втрати від знецінення запасів

118

-

Нестачі та втрати від псування ціностей

45

17

Інші затрати операційної діяльності, в т.ч найбільші:

8 841

6 829

Оклади і тарифи, ЄСВ (мобілізовані)

3 219

2 593

Лікарняні за рахунок підприємства (перші 5 днів)

763

655

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного
призначення

476

429

2

112

Фінансові витрати

27 995

26 687

Інші витрати, в т.ч:

22

4 936

-

4923

Списання безнадійної заборгованості

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

24. Витрати з податку на прибуток
Складові елементи витрат з податку на прибуток:

Найменування статті

Поточний податок на прибуток
Зміна відстроченого податку на прибуток пов'язана з:
виникненням чи списанням тимчасових різниць
збільшенням чи зменшенням ставки оподаткування

За звітний
період

За аналогічний
період
попереднього року

-

-

Усього витрати з податку на прибуток

-

-

У зв’язку із збитковістю підприємства протягом 2018 – 2019 років податок на прибуток у 2020 році не
нараховувався.
Відстрочені податкові активи та зобов’язання протягом 2020 року не нараховувалися.

25. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін.
У відповідності до вимог МСФЗ 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» товариство
розкриває інформацію щодо операцій і сальдо заборгованості між товариством та зв'язаними сторонами.
До зв'язаних сторін товариство відносить:

- юридичних осіб, які контролюють товариство (наприклад, материнська компанія);
- юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво
впливати на діяльність товариства (вважається, що часткою в компанії, яка дає змогу суттєво
впливати на діяльність товариства, є частка в розмірі, що перевищує 50% статутного капіталу
товариства);
- юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для товариства;
- юридичних осіб, які є спільним підприємством, в якому товариство є контролюючим
учасником;
- фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу товариства;
- близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в товаристві, яка надає їм змогу суттєво
впливати на діяльність товариства, та членів провідного управлінського персоналу товариства.
- Операції між пов’язаними сторонами здійснюються за звичайними цінами
Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за звітний період:

Найменування статті

Найбільші
учасники

Доходи від реалізації продукції, (товарів,
робіт, послуг) без ПДВ

Компанії під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Асоційо
вані
компанії

Інші
зв’язані
сторони

563 483

-

497 759

-

231

-

Собівартість реалізованої продукції,
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи без ПДВ
Дивіденди отримані

-

Адміністративні та
2 525
інші операційні витрати

6 238

-

Доходи та витрати за операціями зі зв’язаними сторонами за попередній період:

Найменування статті

Найбільші
учасники

Доходи від реалізації продукції, (товарів,
робіт, послуг) без ПДВ

Компанії під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Асоційо
вані
компанії

Інші
зв’язані
сторони

527 939

-

-

-

487 522

-

-

-

393

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Собівартість реалізованої продукції,
(товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи без ПДВ
Дивіденди отримані
Адміністративні та
6 012

8387

інші операційні витрати

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 року:

Найменування статті

Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша кредиторська заборгованість

Найбільші
учасники

Компанії
під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Асоційован
і компанії

Інші
зв’язані
сторони

-

75 960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

530

-

-

-

1 368

216 733

-

-

-

-

-

-

-

-

Асоційовані
компанії

Інші
зв’язані
сторони

Залишки за операціями зі зв'язаними сторонами станом на 31 грудня 2020 року:

Найменування статті

Найбільші
учасники

Компанії
під
спільним
контролем

Провідний
управлінський
персонал

Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість

-

40 827

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380

-

-

-

Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Інша кредиторська заборгованість

1 221

111 889

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплати, одержані провідним управлінським персоналом товариства, протягом 2020 року:
Види виплат

Сума

Поточні виплати (заробітна плата)

2 663,30

Всього

2 663,30

Відповідно до умов укладених контрактів за виконання обов’язків керівникові нараховується заробітна
плата та премії, виходячи з установленого посадового окладу і фактично відпрацьованого часу. Крім того
керівнику надаються соціальні пільги, що передбачені законодавством України та, які поширюються на
всіх членів трудового колективу. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю згідно з
діючим законодавством та колективним договором.

26. Умовні активи та зобов’язання.
Товариство не мало подій, що відбулись станом на 31.12.2020 року, але не відображені в інших
примітках, за якими ймовірність вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди, не відповідає
визначенню зобов’язання.
Товариство не мало подій, що відбулись станом на 31.12.2020 року, але не відображені в інших
примітках, за якими існує ймовірність надходження економічних вигод.

Станом на 31 грудня 2020 року товариство не визнавало умовних активів та умовних
зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи».
27. Звітність за сегментами

У розрізі продуктів/послуг
Експорт

%, до загального обсягу реалізації

Сума

Сирний продукт білково-жировий

21,8%

299291

Сир твердий

0,5%

6364

Суха молочна сироватка демінералізована

7,7%

105190

Сирний продукт плавлений

0,4%

5415

Сир плавлений

0,0%

129

Усього:

416 389

Внутрішній ринок
Сирний продукт білково-жировий

4,5%

61434

Сир твердий

29,6%

406358

Суха молочна сироватка демінералізована

0,6%

8431

Сирний продукт плавлений

1,5%

20194

Сир плавлений

7,3%

100358

Сир чедерний

0,3%

4118

Сирно – творожна продукція

0,1%

1595

Молоко

0,9%

12813

Молочна сировина (продукція)

22,5%

309032

Кисло-молочна продукція, сметана

1,6%

21642

Олійна продукція

0,1%

773

Інша продукція

0,2%

2961

Послуги

0,4%

4922

Усього:

954 631

Разом:

100,0%

1 371 020

28. Активи на відповідальному зберіганні.
ТМЦ на відповідальному збереженні станом на 31.12.2020 р.

№

Назва товару що зберігається

Рахунок

Кількість,

Сума,

Зберігач

обліку

кг

грн.

1

Продукт білк-жир тв СП
Голландія ваг/брус
нар/45%/ПСЗ

26

2 400,410

178 377,12

ТДВ «Золотоніський
маслоробний комбінат»

2

Продукт білк-жир тв СП
Мармуровий ваг/брус
нар/50%/ПСЗ

26

1 815,789

129 421,47

ТДВ «Золотоніський
маслоробний комбінат»

3

Сир тв Голландський
ваг/брус/45%/ПСЗ/Слав

26

2 014,184

206 363,13

ТДВ «Баштанський сирзавод»

4

Сир тв Король Гурман ваг/брус
нар/50%/ПСЗ/Слав

26

1 860,442

201 344,68

ТДВ «Баштанський сирзавод»

5

Сир тв Король Гурман
ваг/цил/50%/ПСЗ/Слав

26

3 179,508

328 290,75

ТДВ «Баштанський сирзавод»

6

Сир тв Мармуровий
ваг/цил/50%/ПСЗ/Слав

26

1 107,496

116 133,83

ТДВ «Баштанський сирзавод»

7

Сир тв Парменталь
ваг/брус/40%/ПСЗ/Слав

26

305,828

35 452,60

ТДВ «Баштанський сирзавод»

8

Сир тв Російський клас
ваг/брус нар/50%/ПСЗ/Слав

26

1 895,478

207 599,34

ТДВ «Баштанський сирзавод»

9

Сир тв Російський клас
ваг/цил/50%/ПСЗ/Слав

26

692,798

70 075,12

ТДВ «Баштанський сирзавод»

29. Інформація про списані активи.
Товариство не має списаної дебіторської заборгованості, невідшкодованих недостач та втрат від
псування цінностей за якими здійснюється спостереження з метою її стягнення у випадку зміни
майнового стану боржника.

30.

Операції з інструментами власного капіталу.
Протягом 2020 року товариство не здійснювало операцій з інструментами власного капіталу.

Протягом 2020 року товариство не призначало фінансові інструменти інструментами хеджування та
не оформлювало документацію про цілі управління ризиком і стратегію хеджування.
31. Служба внутрішнього аудиту.
Системою корпоративного управління товариства не передбачено створення служби внутрішнього
аудиту, а також посади внутрішнього аудитора.

32. Інформація про випадки виявленого шахрайства.
Протягом 2020 року системою корпоративного управління товариства не було виявлено фактів
шахрайства ні з боку працівників товариства, ні з боку управлінського та найвищого персоналу
товариства, ні з боку третіх осіб.
33. Управління капіталом та ризики.
Операційний ризик – це ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок.
Операційний ризик пов’язаний з функціонуванням галузі економіки, фінансовими ринками,
забезпеченням сировиною, ринками збуту, інтенсивністю конкуренції. Операційний ризик включає в
себе також ризик змін у нормативно-правовому регулюванні.
Товариство веде основну діяльність у сфері молочної галузі. Протягом 2020 року функціонування
цієї галузі економіки зазнало негативних тенденцій та коливань.
Станом на 31 грудня 2020 року, у зв’язку з економічною кризою, кількість операційного ризику
значна, якість управління потребує вдосконалення, сукупний ризик високий, напрям ризику зростає.
Під валютним ризиком товариство розуміє наявний або потенційний ризик для прибутку і капіталу,
який виникає внаслідок несприятливої зміни обмінних валютних курсів.
Станом на 31 грудня 2020 року кількість валютного ризику помірна.
Юридичний ризик — це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через порушення або недотримання товариством вимог законів, нормативно-правових актів, угод,
прийнятої практики або етичних норм, а також через можливість двозначного тлумачення встановлених
законів або правил.
На сьогоднішній день в Україні існує комерційне і, особливо, податкове законодавство, положення
якого допускають різну інтерпретацію. Крім того, встановилася практика, коли податкові органи на свій
власний розсуд приймають рішення, у той час як нормативна база для такого рішення є недостатньою.
Всі ці умови призводять до виникнення юридичного ризику, який може в майбутньому призвести до
сплати штрафних санкцій та адміністративних стягнень.
Протягом 2020 року не було випадків невідповідності діяльності товариства вимогам регулятивних
органів, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність в разі її наявності.
Станом на 31 грудня 2020 року сукупний юридичний ризик помірний.
Ризик репутації – це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає
через несприятливе сприймання іміджу товариства клієнтами, контрагентами, акціонерами або
регулятивними органами.
Станом на 31.12.2020 року сукупний ризик репутації низький, напрям ризику стабільний.
Стратегічний ризик - це наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який
виникає через неправильні управлінські рішення, неналежну реалізацію рішень і неадекватне реагування

на зміни в бізнес-середовищі. Станом на 31.12.2020 року сукупний стратегічний
напрям ризику зростає.

ризик

помірний,

Система оцінювання та управління ризиками товариства охоплює всі ризики притаманні діяльності
товариства, забезпечує виявлення, вимірювання та контроль кількості ризиків. Управління капіталом та
ризиками передбачає наявність послідовних рішень, процесів, кваліфікованого персоналу і систем
контролю. Корпоративне управління забезпечує чесний та прозорий бізнес, відповідальність та
підзвітність усіх залучених до цього сторін.

34. Події після дати балансу.
Події, інформація про які може вплинути на здатність користувачів фінансової звітності робити
відповідні оцінки та приймати рішення, після 31 грудня 2020 року не відбувались.

Генеральний директор

Бартошак В.А.

Головний бухгалтер

Брижаха Т.Б.

Звіт незалежного аудитора

ТОВ «Пирятинський сирзавод»

XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за
результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською
фірмою)
Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
компанiя "Кроу Україна"
4 - суб'єкти аудиторської діяльності,
які мають право проводити
обов'язковий аудит фінансової
звітності підприємств, що
становлять суспільний інтерес
33833362

1

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

2

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності

3

Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
03040 м. Київ пров. Задорожний, 1-А
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
3681
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
номер: 353/4, дата: 21.12.2017
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
з 01.01.2020 по 31.12.2020
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)
Звертаємо Вашу увагу на пункт 33
Пояснювальний параграф (за наявності)
Примiток до фiнансової звiтностi
"Подiї пiсля дати балансу", де
зазначено, що Товариство здiйснює
свою дiяльнiсть в умовах
оголошеного в Українi карантину в
зв'язку з пандемiєю коронавiрусу.
Карантин передбачає ряд
обмежувальних заходiв, якi можуть
вплинути на ситуацiю в економiцi
України i на дiяльнiсть Товариства.
В результатi обмежувальних заходiв
та нестабiльної ситуацiї не тiльки в
Українi, але й у свiтовiй економiцi
дiяльнiсть Товариства

4
5
6
7
8
9
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10
11

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

12
13

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

14

ТОВ «Пирятинський сирзавод»

супроводжується ризиками. Вплив
ризикiв на майбутню дiяльнiсть
Товариства не може бути
визначений на даний момент через
iснуючу невизначенiсть. Тому
фiнансова звiтнiсть не мiстить
коригувань, якi б могли бути
результатом таких ризикiв. Вони
будуть вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi, як тiльки будуть
iдентифiкованi та зможуть бути
оцiненi. Нашу думку не було
модифiковано щодо цього питання.
номер: 20/998-У, дата: 17.11.2020
дата початку: 23.11.2020, дата
закінчення: 30.04.2021
26.04.2021
319 725,00

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Керівництву та власникам ТОВ «Пирятинський сирзавод»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності Товариство з обмеженою відповідальністю «Пирятинський
сирзавод» (далі – Товариство), що складається з звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020
року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі 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, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться в п.1 і 2 та впливу питання,
описаного в п. 3 розділу «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність,
що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31
грудня 2020 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та відповідає
вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо
складання фінансової звітності.
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Основа для думки із застереженням
За результатами аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік ми зауважили наступне:
1.

2.

Станом на 31.12.2020 у звіті про фінансовий стан Товариства у складі основних засобів відображені
повністю амортизовані об'єкти основних засобів з нульовою залишковою вартістю, первісна
вартість яких складає 86 048 тис. грн.. Повністю амортизовані основні засоби продовжують
використовуватись в господарській діяльності Товариства, що може свідчити про невідповідність
облікових оцінок вимогам МСБО 16 «Основні засоби». Управлінський персонал не переглядав
попередні оцінки та не визначав відповідність залишкової вартості таких об’єктів їх справедливій
вартості. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо
справедливої вартості зазначених основних засобів. Через це обмеження, ми не мали можливості
оцінити вартісний вплив можливого коригування балансової вартості основних засобів на
фінансову звітність Товариства за рік, що закінчився зазначеною датою.
Станом на 31.12.2020 в Звіті про фінансовий стан у статті «Незавершені капітальні інвестиції»
обліковуються об’єкти, які тривалий час (більше 12 місяців) не вводяться в експлуатацію у сумі
10 203 тис. грн. Керівництво Товариства не здійснило на звітну дату оцінку можливого зменшення
корисності цих об’єктів, як того вимагає МСБО 36 «Зменшення корисності активів» та не визначило
суму очікуваного відшкодування за наявності ознак знецінення. Через вказане обмеження ми не
змогли визначити, чи існує потреба в будь яких коригуваннях балансової вартості цих активів,
витрат та збитку звітного періоду.

Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську
діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (далі - МСА), що прийняті Радою з міжнародних стандартів аудиту та надання
впевненості. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» цього звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства
згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи міжнародні стандарти
незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (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 із
застереженням.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при
формуванні думки щодо неї.
Крім питань, викладених у розділі «Основа для думки із застереженням» та розділі «Суттєва
невизначеність щодо безперервності діяльності», ми визначили, що немає інших ключових питань
аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
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Інша інформація
Управлінський персонал Товариства відповідно до вимог законодавства України несе відповідальність за
подання разом з фінансовою звітністю наступної інформації:
1)
Звіту про управління – відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»;
2)
Регулярної річної інформації емітента цінних паперів - відповідно до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 03.12.2013 № 2826, крім річної фінансової звітності та тексту звіту незалежного
аудитора.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на таку іншу інформацію та ми не робимо
висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має
вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про
цей факт.
Стосовно звіту про управління ми не виявили фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту, крім
питань які описані в розділі «Основа для думки із застереженням».
На дату подання цього Звіту річна інформація емітента цінних паперів (крім річної фінансової звітності та
звіту про управління) ще не була підготовлена та не надана аудитору. Ми очікуємо отримати таку
інформацію після цієї дати. Після нашого ознайомлення зі змістом регулярної річної інформації
Товариства, як емітента цінних паперів, якщо ми дійдемо висновку, що така інформація містить суттєве
викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання Наглядовій раді, та розглянемо вплив цього
питання на фінансову звітність і необхідність подальших дій стосовно цього нашого Звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та Наглядової ради за фінансову
звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ та за
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства
або помилки.
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При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує
ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Наглядова рада, несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

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







ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок
шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами
внутрішнього контролю;
отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективності системи внутрішнього контролю;
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих
аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність.
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім
майбутні події або умови можуть примусити Товариства припинити свою діяльність на
безперервній основі;
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оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо управлінському персоналу та Наглядовій раді, інформацію про запланований обсяг і
час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо наглядовій раді, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних
заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Наглядовій раді, ми визначили ті, що були
найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим
чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових
обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні
наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Законодавчі та нормативні акти України додаткові вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду
фінансової звітності та має обов'язково міститися в аудиторському звіті за результатами обов'язкового
аудиту. Відповідальність стосовно такого звітування є додатковою до відповідальності аудитора,
встановленої вимогами МСА.
Основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
надаємо основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит.
Повне найменування
Місцезнаходження
Інформація про включення до Реєстру
Найменування органу, який призначив
суб'єкта аудиторської діяльності на
проведення обов'язкового аудиту
Дата призначення аудитора
Тривалість виконання аудиторського
завдання без перерв з урахуванням
продовження повноважень, які мали
місце, та повторних призначень

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська компанія «Кроу Україна»
провулок Задорожний, буд.1-А, м. Київ, 03040, Україна
Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності 3681
Загальні збори учасників

06.11.2019
Другий рік
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Підтвердження та запевнення
Відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»
надаємо підтвердження стосовно обставин виконання завдання з аудиту фінансової звітності
Товариства.
Ми не надавали Товариству послуги, заборонені законодавством.
Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звітом для
аудиторського комітету, який надається нами за результатами проведеного нами аудиту.
Аудиторська компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «Кроу Україна»
його власники, посадові особи ключовий партнер з аудиту та інші працівники є незалежними від
Товариства, не брали участі у підготовці та прийнятті управлінських рішень Товариства в період,
охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої фінансової
звітності.
В період, охоплений перевіреною фінансовою звітністю, та в період надання послуг з аудиту такої
фінансової звітності ми не надавали Товариству господарювання інших послуг, крім послуг з
обов'язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень, результативності аудиту в частині
виявлення порушень (зокрема пов'язаних із шахрайством) надані нами у параграфі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» у розділі «Звіт щодо аудиту фінансової звітності» цього звіту.
Партнером із завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Устік Валентина
Володимирівна.
Партнер з аудиту

Ольга Самусєва

(номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100613)
Партнер із завдання

Валентина Устік

(номер реєстрації у Реєстрі
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 100617)
26 квітня 2021 року
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