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ЕЗАrIЕЖНОГО АУДИТОРА

щодо аудиту попередньоТ фiнансовоТ звiтностi
РНЬОГО П lДПРИеt\ЛСТВА (СТАРоКостянтин вський молочн ий здвод>,
l

складе Hoi' до застосовноТ концептуал ьноТ основи МСФЗ
за 20,t9 piK
Керiвництву ДОЧlРНЬОГО ПlДПРИСМСТВА

(сТАрокостянтинlвський t\4олочний здвод,)

lншим користувачам фiнансовоТ звiтностi
flyMKa

ми провели аудит

попередньот фiнансовоi звiтностi дочlрнього пlдприемствд
(СТАРоКОстянтинlВськиЙ молочниЙ ЗАВОД,' (далi ДП (сТК> або <Пiдприемство>),
що

складастьСя зi звiтУ про фiнансовий стан (балансу) станом на 31 грудня 2019
року, звiту про сукупний
дохiд (звiтУ про фiнанСовi резульТати), звiry про руХ грошовиХ коштiВ та звiтУ про власний капiтал за piK,
що закiнчився зазначеною датою, та примiток до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий виклад
значущих облiкових полiтик та iнформацiю, яка пояснюе вплив переходу з попередньо застосованих
п(с)БО на МСФ3 (надалi разом - (попередня фiнансова звiтнiсть>)

На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевих
аспектах вiдповiдно до застосовнот концептуально'i основи фiнансового звiтування,
фiнансовий стан

дочlрньогО пlдприеМствА (сТАРоКостянтинlВськиЙ молочниЙ 3двод> станом

на

з'1 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за pik, що закiнчився на зазначену

дату, складених вiдповiдно до першого застосування [\лiжнародних стандартiв фiнансовот aBiTHocTi
(<l\лсФзD), та вiдповiдао вимогам 3акону Украiни кпро бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в
УкраIнi> вiд 16,07.1999 Ns 996-XlV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до NЛiжнародних стандартiв аудиту (<МСА>), Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з
цими стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> нашого

звiту. Ми е незалежними по вiдношенню до Пiдприемства згiдно з Кодексом етики професiйних
бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс РМСЕБ>) та етичними

вимогами, 3астосовними в YKpaTHi до нашого аудиту фiнансовоi'звiтностi, а також виконали iншi обов'язки
з етикИ вiдповiднО до КодексУ рмсЕБ та вимог, що визначенi чинним законодавством УкраТни, зокрема,
законами Укратни <про аудит фiнансовот звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>, <про бухгалтерський облiк

та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>.

ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ix як

основи для нашоТ думки,
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Пояснювальний параграф - Основа бухгалтсрського облiку
Звертаемо увагу на те, що попередня фiнансова звiтнiсть була складена iз використанням описаноТ у
Примiтцi 2 концептуальноТ основи спецiального призначення, що /рунтуеться на застосуваннi вимог
[лсфз, як того вимагае МЁфз 1 uперше заGтосування Мсфз}. Щя попередня фiнансова звiтнiсть
складена з метою формування iнформацi'f, яка буде використана для пiдготовки порiвняльноТ iнформацiТ
при пiдготовцi першоТ фiнансово'f звiтностi эа МGФ3 станФм на З1.12.2020 е урахуванням можливих
кориryвань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при
екладаннi першоТ фiнансовоТ звiтностi за МОФ3 станом на 31J22а20,
Також ýввртаемо увагу на Примiтку 2, яка пояснюý ймовiрнiсть внесення кOригувань у вхiднi залишки
балансу на 01.01.20'l9 та попередню фiнансову звiтнiсть за 2019 piK пiд час складання балансу першOге
повнФго пакету фiнансовоТ звiтностi за NЛеФ3 станом на 31,12.2а20. Пiд час складання попередньоi
фiнансовоi звiтностi за piK, який закiнчився 31.12.2С19, керiвництво Пiдприемства розглянуло пФправки,
BHeceHi дФ МСФЗ, та HoBi стандавти МСФЗ, якi починають дiяти з 01,01 .2а20, i вважае, щФ вони не
матимуть суттевого впливу на фiнанеову aBiTHicTb эа 2019 piK,
Також звертаемо увагу на те, шо тiльки повний пакат фiнансовоi звiтностi за МОФ3, який включае три
Баланси (3вiти про фiнансовий стан), по дЕа Звiти про фiнансовi результати (Звiти про сукупний дохiд),
Звiти про рух грошових коштiв, 3вiти про власний капiтал, i вiдповiднi примiтки (в тому числi порiвняльну
iнформаuiю до Bcix примiток, що вимагаеться [МСФЗ), може забезпечити достовiрне вiдображення
фiнансовогФ стану ПiдприемстЕа, рФзультатiв його операцiйноТ дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно
з МСф3.

fiопсредню фiнансову звiтнiеть Пiдприемства було складёно в процесi змiни концептуальноТ основи з
П{С)БО на МСфЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Пiдприсмства може бути не прийнятною
для iнших цiлей. Нашу думку не було модифiковано щодо цього Rитання.
Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту

-

цФ Rитання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш аначущими пiд

час нашогФ аудиту попередньоТ фiнансово'i звiтностi за поточний перiод. l-{i питання розглядались в
KoHTeKcTi нашФгФ аудиту поперёдньо'l фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi

думки щодо неi, при цьому ми нв висловлюемо думки lлодо цих питань.

Ми виконали обов'язки, lдо описанi в роздiлi <rВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтност!>
нашого звiту, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур,
розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттевого викривлёння попередньоi фiнансовоТ звiтностi,
Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiд час розгляду
зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашоТ аудиторськоТ думки щодФ
поп9редньо'i фiнансово'i звiтностi, що додаеться.
1. Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв

Оцiнка реэерву очiкуваних кредитних збиткiв базуеться на певних припущеннях та аналiэi рiзних
факторiв, в тФму числi фiнансовогФ стану контрагентiв, очiкуваних майбутнiх грошових потокiв та
справедливоТ BapTocTi забезпечення, Ще питання було одним з найбiльш значушlих для нашого аудиту,
оскiльки викориетання моделi та припущень щодо оцiнки резерву очiкуваних кредитних эбиткiв потребуе
эастосування профеоiйного судження керiвництва Товариства, lнформацiя щодо торговоi' дебiторсько'[
заборгованостi наведена в Примiтках 3, 4, 11,28 до фiнансовоi звiтностi Товариства,

www.ai-audit.com
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Товариство 3астосувало для торговоi дебiторськоТ заборгованостi та контрактних активiв спрощений
пiдхiд щодо ви3начення очiкуваних кредитних втрат, який передбачае, що
резерв на будь-яку звiтну дату
розраховуеться шляхом ро3гляду можпивих дефолтiв протягом усього TepMiHy дiI фiнансового активу.
ТовариствО використоВуе матрицЮ резервуваНня для визначення
розрахунку резерву пiд очiкуванi
кредитнi збитки. ,щля розрахунку коефiцiента дефолту дебiторська заборгованiсть була класифiкована за
однорiдними групамИ за подtбнiстю кредитного ризику, i статистикою заборгованостi в минулих перiодах.
Матриця резервування l'рунтусться на iсторичних спостереженнях кредитних втрат i кориryеться з
урахуванням прогнозних оцiнок (специфiчних для позичальникiв i загальних економiчних умов). Оцiнка
кореляцiт мiж iсторично спостережуваними ставками дефолту, прогнозними економiчними
умовами та
очiкуваниМи кредитнИми збиткаМи е значнОю оцiнкою. Очiкуванi кредитнi збитки е чутливими
до змiн
обставин та прогнозних економiчних умов.
Ауdurпорськi процеOурч щоOо цьоео ключоваео пumання ауоumу

нашi процедури були спрямованi на аналiз та оцiнку припущень, використаних керiвництвом, та
прийнятноСтi викорисТаногО пiдходУ до розрахУнку резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки, перевiрку
вхiдниХ даниХ та KopeKTHocTi припущень для розрахунку
резерву, оцiнки чутливостi суми резерву до змiни
використовуваних припущень та аналiз вiдповiдних облiкових полiтик i
розкриття у фiнансовiй звiтностi,

На пiдстаВi отриманих доказiв ми знаходимо судження керiвництва, якi використанt в моделi оцiнки
резервiв пiд очiкуванi кредитнi збитки при iснуючому використаннi, прийнятними та вiдповiдними. NЛи
вважаемо, що припущення, використанi керiвництвом, знаходяться в межах
допустимого дiапазону. Ми
прийшли до висновку, що в Примiтках З, 4, 11,2В
розкрита вся належна iнформацiя щодо цього

ключового питання.

2,3астосування ставки дисконтування в облiку операцiй з оренди
3гiдно lисФЗ (lFRS) 16 <Оренда> зобов'язання оцiнюються за приведеною вартiстю орендних платежiв,
дисконтованих за ставкою, закладеною умовами договору оренди, якщо дана ставка може бути легко
ви3начена або за ставкоЮ залученнЯ додатковиХ позикових коштiв орендарем. l-{e питання було одним з
найбiльШ 3начущиХ для нашого аудиту, оскiльки використання припущень
щодо застосування вiдповiдноi
ставки дисконтування потребуе професiйного судження керiвництва Пiдприемства,
AydumopcbKi процеёуРч u.4oao цьоеО ключовоеО пumання ауаumу

нашi процедури були спрямованi на аналiз операцiй з оренди при першому застосуваннi МсФз (lFRs) 16
<Оренда>, Формування активiв 3 права користування та зобов'язань з оренди при першому визнаннi та
подальшому вiдображеннi, перевiрку вхiдних даних, прийнятностi використанот ставки
дисконтування,
оцiнки чутливостi суми зобов'язань до змiни використовуваних припущень та аналiз вiдповiдних
облiкових полiтик i розкриття у фiнансовiй звiтностi.

3 довгостроковоТ оренди Пiдприемством використано середньомiсячну
ставку вiдсотка по ykpa'fHi по кредитам, що наданi нефiнансовим
установам виходячи зi строку оренди
(вiд 1 року до 5, бiльше 5 poKiB) та валюти, в якоТ обчислюеться цiна по
договору, в мiсяцi визнання в

.Щля розрахунку зобов'я3ань

облiку договору оренди (або його модифiкацi'i), згiдно офiцiйноi статистики нБу, Застосована

Пiдприемством ставка дисконтування при первiсному визнаннi станом на 01.01.2019 та при подальшому
вiдображеннj активiв та зобов'язань у звiтному роцi становила 19,7%.
N4и вважаеМо,

що судЖення, викоРистанi керiвництвом, для формування активiв з права користування та
зобов'язань 3 оренди при перщому визнаннi та подальшому вiдображеннi вiдповiдають
реальним умовам
дiяльностi. Ми прийшЛи до висноВкУ, що в Примiтках з, 4, 8, 20 розкрита вся належна iнформацiя щодо
цього ключового питання.

Невизначенiсть, що стосуеться безперервностi дiяльностi
ЗвертаемО вашу увагУ на ПримiтКи 1, 2 до фiнансовоТ звiтностi, в яких описуеться
умови дiяльностi
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Пiдприемства, операцiйне середовище в YKpaTHi та пов'язанi з цим рисики. За piK, що закiнчився 31
грудня 2019 року, Пiдприемство отримало чистий прибуток у cyMi 7З660 тис, грн., при цьому станом на
цю дату накопичений непокритий збиток склав 281 'l 30 тис, грн, Керiвництво вважае, l1_1o в поточнiй
дiяльностi Пiдприеметва нё вiдбуваетьея подiй, що могли б свiдчити прФ змёншення оGновнФго ринку
збуту продукцiТ чи нестачi pecypciB для 'Гi виробництва, що дозволяе очiкування прибуткiв вiд здiйснення
господарчOТ дiяльностl у найближчому майбутньому,

3вертаемо увагу, що етаном на 3] грудня 2019 року Пiдприемство виконувалФ yci вимоги до фiнансових
коефiцiентiв еБРР, але один коефiuiент пФ договору щодо позики з европейським банком реконструкцiТ
та ро3Витку був порушений, що вкаэуý на пеЁну невизначенiсть стосовно здатностi Пiдприемства
проДоВжувати свою дiяльнiс-rь на безперервнiй ocHoBi, Пiдприемство продовжуе дотримуватись умов
повернення позики ýБРР вiдповiдно до угоди, що пiдтверд}(у€ть,ся своёчасним погашенням траншiв та
вiдсоткiв пiсля звiтно'i дати згiдно узгодженого графiку платежiв.

У зв'язку з цим керiвництво вважае, що застосування принципу безперервностi дiяльностi для пiдготовки
ДаНОТ фiнансовоТ звiтностi Пiдприемства Е доречним в поточних обставинах та прийнятною основою для
складання фiнансовоТ звiтностi Пiдприемства,
3ВеРТаеМо також вашу уваry на поточну ситуацiю з впливом пандемiТ та запровад}кенням карантинних та
ОбМеЖувальних заходiв на операцiйне та економiчне середовища в Украiнi та cBiTi, та зростаючу
НеВИЗНаЧеНiСТь Пов'язану iз змiною економiчноТ ситуацiТ та песимiстичними прOгнозами розвитку cBiToBot
та нацiональноi економiки.
;]азначенi умови та обставини можуть негативно впливати на фiнансовий стан i реэультати дiяльностi
Пiдприсмства у такий спооiб i TaKoto Mipoto, що наразi не можуть бути визначенi. Нашу думку щодо цього
Rитання не було модифiковано.

lншi питання

Ми эвертаемо уваry на те, що фiнансова звiтнiсть Пiдприеметва складена

у

форматi, що був

эатверджений Наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни Ns73 вiд 07,а2,2а13, який базуеться на принципах
МСФЗ, але мас певний перелiк особливостей у частинi обов'язкового змiсту та формату эвiтностi, який не

мФжё бути вiдкоригований з урахуванням особливостей господарсько'i дiяльностi су6'екта
ГФсподарювання, а саме: фiнансова звiтнiсть маё вичерпаний, унiфiкований перелiк статей, якi MaloTb
бути заповненi yciMa компанiями. якi формують звiтнiсть. Наша думка не модифiкована щодо цього
питання.

Нацl пiдхiд до аудиry, сутгсвiсть та обсяг аудиту

П/и виконали аудит

з

урахуванням структури Пiдприемства, процесiв бухгалтерського облiку та
внутрiшнього контролю, а такох( галузi, в якiй воно здiйснюе свOю дiяльнiсть. Наш аудит не було
обмежено будь-яким чином та нам надали доступ до BcieT необхiдноТ iнформацiL Нам не вiдомо про будьякi фактичнi або пiдоэрюванi подiТ, пов'язанi з шахрайством, i жоднi iншi питання щодФ шахрайства не
були виявленi пiд час проведення нами аудиторських процедур.
Ми спланували аудит1 визначаючи cyTTeBicTb та оцiнюtочи ризики сутт€sого викривлення у фiнансовiй
ЗВiТнОстi.3окрема, ми розглянули дiлянки, що потребують суб'ективних суджень управлiнського
персоналуl наприклад, стосовно значних облiкових оцiнок, якi передбачають формування припущёнь та
ро9гляду маЙбутнiх подiй, якl эа своею суrтю е невиэначеними. Ми також роаrлянули ризик пOдалання
управлiнським персоналом Пiдприемства системи внутрiшньогФ контролю, включаючи, помiж iншого,
питання ч]одо наявностi ознак упередженостi, яке створю€ ризик суттевого викривлення внаслiдок
шахрайства,

На обсяг нашФго аудиту вплинуло застосування суттёвостi. Метою нашоТ аудиторськOi'думки Ё надання
об/рунтованоТ впевненостi, що фiнансова эвiтнiсть не мiстить sуттевих викривлень внаслiдок шахрайства

wrvw.ai_audit.com
Товарнство з обuеlкеною вiдповhапьнiспо
Аудиторська фiрма "!нСАЙдЕР"
49&К н. ýнiпро, вуп. Giчових Сцiльцiв, tl,

оф.3ý

+

38 0ýG 7l|4 33 {ý

+ 38 0ý6 372

ýll51

av.in.audit@gmail.com
root.inзider@gmail.com

7

чи помилки. Викривлення вважаються суттсвими, якщо обt'рунтовано очiкуеться,
що вони, окремо або в
сукупностi, можутЬ вплинутИ на економiчнi рiшення користувачiв, якi приймаються на ocHoBi
фiнансовоi
звiтностi. На ocHoBi нашого професiйного судження ми визначили певнi кiлькiснi пороги cyTTeBocTi,
включаючИ заrальнУ cyTTcBicTb на piBHI фiнансовоТ звiтностi в цiлому, як пояснюсться
далi. Вони, разом з
якiсними мiркуваннями, допомогли нам визначити обсяг нашого аудиту та характер, час та масштаб
нашиХ аудиторсьКих процедУр, а такоЖ оцiнити вплив викривлень, окремо та сукупностi, на
у
фiнансову
звiтнiстЬ в цiлому. СуггевiстЬ на piBHi фiнансовоТ звiтностi складае 1,1 99З тис. грн. Ми визначили iT
у
розмiрi 2% валюти балансу на 3,1.12.20.19 р..
lнша iнфоРмацiя, що не е фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора
щодо

неТ,

за 2019 piK

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. lнша iнформацiя складаеться з
iнформацii, що мiститЬся у 3BiTi про управлiння за 2019 piK згiдно вимог Закону УкраТни кПро
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>, який ми очiкуемо отримати пiсля
дати цього звiту
аудитора, але не мiститЬ фiнансовоi звiтностi та нашого звiту аудитора
неТ.
щодо
наша думка щодо фiнансовот звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не
робимо висновок з
будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацii,

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовот звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з вищевказаною
iншою iнформацiею, якщо вона буде нам надана, та при цьому
розглянути, чи icHye суттева

невiдповiдНiсть мiЖ iншоЮ iнформацiею та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими
пiд
час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення.

коли ми ознайомимося зi Звiтом по управлiння, якщо ми дiйдемо висновку, що вона мiстить сутт€ве

викривлення, ми повiдомимо про це питання тим, кого надiлено найвиtлими повноваженнями.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
УправлiнськиЙ персонаЛ несе вiдповiдальнiстЬ за складання i достовiрне подання попередньоi

фiнансовоТ звiтностi згiдно NлсФ3 та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнськиЙ перGонал

визначае потрtбною для того, щоб забезпечити складання попередньоI
фiнансовоТ звiтностi, що не
мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi попередньоi фiнансово'f звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку
здатностi Пiдприемства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це
застосовно, питання, що стосуються безперервностt дiяльностi, та використовуючи припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухrалтерського облiку, oKpiM випадкiв, коли
управлiнський
персонал або плануе лiквiдувати Пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реальних
альтернатив цьому.

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi
Нашими цiлями е отримання обdрунтованоТ впевненостi, що попередньоТ
фiнансова звiтнiсть в цiлому не
мiститЬ суттевогО викривленНя внаслiдок шахрайства або помилки, та вилуск звiту аудитора,
шlо мiстить
нашу думку, Об/рунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе,
що аудит,
проведениЙ вiдповiднО до МСА, завжДИ виявитЬ суттеве викривлення, якщо воно icHye, Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або
в
сукупностi, як об/рунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi
рiшення користувачiв, що
приймаються на ocHoвi цiет фiнансовот звiтностi,
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ВИконУючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та професiйний
скептицизм протяrом всьаго завдання з аудиту, KpiM того, ми:

,

iДеНТИфiКУеМа та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
ШаХраЙства чи пФмилки, розробляемо та викOнуýмс аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики,
Та ОТРИМУеМО аудиТорськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання Тх як оgнови

ДЛЯ Нашо'i думки, Риэик нёвиявлення суттевого викривлёння внаслiдок шахрайства е вищим, нiж
ДЛЯ ВИКРИВЛеННЯ ВНасЛiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змOву, пiдробку,

НаВМиснi пропуски, HeBipHi твердження або нсхтування заходами внутрiшньФгФ кФнтролю;

'

заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аУДИторсЬких процgдур, якi б вiдповiдали обставинам, s нё для висловлення думки щодý
ефективностi системи BHyTpi шньог0 кOнтролю Пiдприсмства
ОТРИМУСМО РОЗУМiння

;

,

ОЦiНtоемо приЙнятнiсть эастосоЁвнttх облiкових полiтик та обlрунтованiсть облiкових Фцiнок
вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;

i

,

доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущсння про
безперервНiсть дiяльностi як оснФвИ для бухгалтерського облiку та, на основ! отриманих
аУДИТОРСЬКИХ Доказiв, доходимо висновку, чи icHye суттева невизначенiсть шодо подiй або
умов,
яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Пiдприемства продовжити свою дiяльнiсть на
беэперервнiй ocHoBi. Якщо ми дOходимо висновку щодо iснування TaKoi cyTTeBo'f невизначеностi, ми
повиннi привернли увагу в свOýму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй
эвiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е нёналежними, модифiкувати cвolo думку, Нашi
ВИСНОВКИ t'Рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM,
МайбУтнi поДij або умOви можуть примусити Пiдприемство припинити свою дiяльнiсть на
базперервнiй ocHoBi;

,

оцiнlоемо аагальнё подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттями
а також Tel чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT
складання, так, щоб досяпи достовiрного вiдображення,
iНфОРмацiТ,

МИ ПОВiДОМЛяемо керiвництву iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та cyTTeBi
аУДИторсЬкi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi cyTTeBi недолiки системи
внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
l\lи також надаемо керiвництву твёрдження, цlо ми виконали доречнi етичнi вимоги u"lодо нёзалежностi,
Та ПОВiДомлясмо 'ix про Bci стосунки та iншi питання, якi могли б обiрунтован0 вважатиGь такими, що
ВПЛИВаЮТь На НаШу незалежнiсть, а також, де це эастосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

3

ПеРеЛiКУ Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась керiвництву,

ми визначили тi, що були
наЙбiльш значущими пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими
ПИТаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в нашому звiтi аудитора KpiM випадкiв, якlло эаконодавчим чи
РеГУЛЯтOрнИМ актом эаборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових
ОбСТаВИН МИ Визначаемо, щ0 таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi
наслiДки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi,
Фен9внi вiдоцостi про-gчди.тсqськч фiрмч та чмови дсговорч про прqЕеденнЕз)ццjц
ýата и номер договору на проЕёдёння аудиту:

!оговiр

ýата початку i дата закiнчення проведення аудиту:
3вiтний перiод, за який проведено аудит фiнанеовоТ звiтностi:

1

Ns 52-20/А вiд 15,07,2020

ý.07.2020 - 03,08,2020

з 01,01,2019 по З1,12.2019
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0cHoBHi вiдомостi про ачдttторськч фiпмч:
Назва аудиторськоi фiрми

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма (lНСАЙДЕР)

lдентифiкацiйний код юридичноТ особи

з22ы42а

Юридична адреса та

49044, м. ffнiпро,

ПЛiсцезнаходження

юридичноТ особи

вул. Сtчових Стрiльцiв

,11,

оф,35

тел. (056) 744-З3-06; (056) З72-54-51.

Номер, дата видачi сертифiката аудитора

Сертифiкат cepiT А Ng 006653, виданий за
рiшенням Аудиторськоi палати Украiни вiд
24,12,2а09 Ns209/З.
flиплом АССА DiplFR 176В'160 вiд 09,12.20'10.

Номер та дата видачi свiдоцтва про
вiдповiднiсть системи контролю якостi,
виданого Аудиторською палатою УкраТни

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю
якостi Nq 0559 (видане Рiшенням АПУ вiд

29.10.2015 Ne З16/4). СтрокдiТдо

31 .12.2020.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма (lНСАЙДЕРD включена до Ресстру
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фiнансово'[ звiтностi

-

>,

Роздiл кСуб'екти аудиторсько'[ дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит
фiнансовоТ звiтностi пiдприсмств, що становлять суспiльний iHTepec>.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей звiт незалежного аудитора, е аудитор Терещенко
у PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Примітка 1.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПРИЄМСТВО

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі – Підприємство або ДП
«Старокостянтинівський молочний завод»), ідентифікаційний номер 31952591, було створене згідно з
українським
законодавством
у
2002
році
та
зареєстровано
Виконавчим
комітетом
Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області 27.03.2002. Підприємство діє згідно Статуту,
затвердженого 23.11.2018.
ДП «Старокостянтинівський молочний завод» розташоване за адресою: 31100, Хмельницька обл., місто
Старокостянтинів, вулиця Івана Франка, будинок 47 .
Підприємство займається заготівлею, переробкою та реалізацією молока, молочних продуктів та інших
товарів, виробництвом масла та сиру.
Основними видами діяльності Підприємства є:
 Код КВЕД 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру (основний);
 Код КВЕД 10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.;
 Код КВЕД 10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
 Код КВЕД 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
 Код КВЕД 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
ДП «Старокостянтинівський молочний завод» входить до складу групи компаній «Укрпродукт», що є
провідним виробником молочної продукції та квасу, що успішно реалізуються в Україні та на зовнішніх
ринках. Станом на 31 грудня 2019 року ДП «Старокостянтинівський молочний завод» не має дочірніх
підприємств.
Підприємство здійснює свою діяльність в Україні. У 2019 році Україна мала добрі показники
економічного розвитку. За даними Національного банку України, ВВП України в 2019 році виріс на 3,2%
(проти зростання на 3,3% у 2018 році; зростання 2,1% у 2017 році; зростання 2,3% у 2016 році;
зниження на 9,9% у 2015 році та зниження на 6,6% у 2014 році). Державна служба статистики України
оцінила інфляцію в Україні у 2019 році у 8,74% (9,8% у 2018 році, 13,7% у 2017 році - 12,4% у 2016 році,
43,3% у 2015 році та 24,9% у 2014 році). У 2019 році національна валюта (гривня) зміцнилася на 14,5%
відносно доларів США (проти зміцнення на 1,4% у 2018 році девальвація на 3,1% у 2017 році, 11,7% у
2016 році, 34,3% у 2015 році та 49,3% у 2014 році). За даними Державної служби статистики, Зростання
ВВП у 2019 році перевищив 3,5% у річному вимірі. Це означає, що економічне зростання в цілому рік,
швидше за все, випередить показник 2018 року трохи більше 3%, що є найвищим показником за останні
вісім років. Структура української економіки продовжує трансформуватися. Виробництво промислової
продукції у січні-грудні впав на 1,2%. У той же час українські фермери у МР 2018-2019 рр. Експортували
рекордний обсяг зерно в історії незалежної України - майже 50 мільйонів тонн - і мав рекордний урожай.
Підприємство прагне розширити внутрішні продажі, частково зумовлені впровадженням нових продуктів
та ребрендингу. Підприємство продовжує нарощувати обсяги переробки молочної продукції завдяки
тісній співпраці з місцеві фермери та кооперативи, тим самим збільшуючи завантаження своїх
потужностей. Поточна стратегія Підприємства полягає в подальшому розширенні своїх експортних
продажів по всьому світу з акцентом на Азію та Африку. Ринки СНД також залишаються стратегічно
важливим для Підприємства, не в останню чергу Казахстан, де Підприємство збільшило обсяги свого
експорту шляхом підписання нових угод.
Середньооблікова чисельність персоналу за 2019 рік становила 912 осіб, за 2018 рік - 846 осіб.
Ця фінансова звітність Підприємства затверджена керівництвом 27 квітня 2020 року.
Примітка 2.

ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ

Заява про відповідність. Ця фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року,
підготовлена згідно з концептуальною основою спеціального призначення, що ґрунтується на
застосуванні вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), прийнятих Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), та тлумачень, випущених Комітетом з
тлумачень Міжнародної фінансової звітності («КТМФЗ»). Ця фінансова звітність за рік, що завершився
31 грудня 2019 року, є попередньою фінансовою звітністю Підприємства, вперше підготовленої
відповідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ») як того вимагає МСФЗ 1
«Перше застосування МСФЗ».
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Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана для
підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на
31.12.2020 з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та
тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на
31.12.2020. Перша фінансова звітність підприємства за 2020 рік відповідно до МСФЗ має бути
підготовлена згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV зі змінами, оскільки з 01.01.2020 Підприємство відповідно до
визначених критеріїв цього Закону належить до великих підприємств.
За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2018 року, Підприємство
готувало фінансову звітність згідно з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку («П(С)БО»). Підприємство підготувало фінансову звітність, складену за МСФЗ, які
застосовуються щодо звітних періодів, які завершуються 31 грудня 2019 року або після цієї дати, без
порівняльної інформації за попередній 2018 рік. Датою переходу на МСФЗ було прийнято 01.01.2019.
У Примітці 5 наведено детальну інформацію про перехід Підприємства на МСФЗ.
Основа підготовки інформації. Ця фінансова звітність станом на 31 грудня 2019 року підготовлена на
основі принципу історичної вартості, за винятком вартості основних засобів, до яких використовувалась
модель переоціненою вартості, та інших випадків, розкритих в обліковій політиці далі, та застосовних
вимог відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Судження та облікові оцінки. Складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає
застосування певних суттєвих облікових оцінок. Воно також вимагає використання керівництвом
суджень у процесі застосування облікової політики Підприємства.
Оціночні значення на 1 січня 2019 року та 31 грудня 2019 року відповідають оціночним значенням на ці
ж дати, прийнятим згідно з національними П(С)БО (після коригувань з урахуванням відмінностей в
обліковій політиці), за винятком таких статей, щодо яких оціночні значення не були потрібні згідно з
національними П(С)БО, а саме: резервів під очікувані кредитні збитки на фінансові активи. Оціночні
значення, використані Підприємством для подання цих сум згідно з МСФЗ, відображають умови на 1
січня 2019 року - дату переходу на МСФЗ - та 31 грудня 2019 року.
Для складання цієї фінансової звітності використовувалися форми фінансової звітності, затверджені
Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 №73 із змінами і доповненнями.
Принцип безперервності діяльності. Ця фінансова звітність складена на основі принципу
безперервності діяльності, який передбачає, що Підприємство буде продовжувати свою діяльність у
найближчому майбутньому, а також зможе реалізувати свої активи та погасити свої зобов’язання в ході
звичайної діяльності.
За рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, Підприємство отримало чистий прибуток 73 660 тис. грн., та
непокритий збиток склав 281 130 тис. грн. Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство виконувало усі
вимоги до фінансових коефіцієнтів ЄБРР, але один коефіцієнт по договору щодо позики з
Європейським банком реконструкції та розвитку був порушений, що вказує на певну невизначеність
стосовно здатності Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво
впевнене в здатності Підприємства продовжувати діяльність. Підприємство продовжує дотримуватись
умов повернення позики ЄБРР відповідно до угоди, що підтверджується своєчасним погашенням
траншів та відсотків після звітної дати згідно узгодженого графіку платежів.
Керівництво вважає, що в поточній діяльності Підприємства не відбувається подій, що могли б свідчити
про зменшення основного ринку збуту продукції чи нестачі ресурсів для її виробництва, що дозволяє
очікування прибутків від здійснення господарчої діяльності у найближчому майбутньому. У зв’язку з цим
керівництво вважає, що застосування принципу безперервності діяльності для підготовки даної
фінансової звітності Підприємства є доречним в поточних обставинах та прийнятною основою для
складання фінансової звітності Підприємства.
Функціональною валютою та валютою представлення є українська гривня. Фінансова звітність
Підприємства представлена в тисячах гривнях, а всі суми округлені до цілих тисяч (тис. грн.), крім
випадків, де вказано інше.
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Примітка 3.
ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Судження
Підготовка фінансової звітності Підприємства вимагає від її керівництва на кожну звітну дату винесення
суджень, визначення оціночних значень і припущень, які впливають на суми виручки, витрат, активів і
зобов’язань, що зазначаються у звітності, а також на розкриття інформації про умовні зобов’язання. Ці
оцінки ґрунтуються на інформації, наявній на дату балансу. Отже, фактичні результати можуть
відрізнятися від цих оцінок.
Невизначеність стосовно цих припущень і оціночних значень може призвести до результатів, які можуть
вимагати у майбутньому суттєвих коригувань балансової вартості активу або зобов’язання, стосовно
яких робляться такі припущення та оцінки.
У процесі застосування облікової політики Підприємства керівництво використовувало такі судження,
що мають найбільш істотний вплив на суми, визнані у фінансовій звітності:
Ризики пов’язані з вимогами податкового та іншого законодавства
Українське законодавство щодо оподаткування та здійснення господарської діяльності включаючи
контроль за валютними та митними операціями продовжує розвиватися. Законодавчі та нормативні
акти не завжди чітко сформульовані, а їх інтерпретація залежить від точки зору місцевих регіональних і
центральних органів державної влади та інших органів державного управління. Нерідко точки зору
різних органів на певне питання відрізняються. Керівництво вважає, що Підприємство дотримувалось
всіх нормативних положень і всі передбачені законодавством податки та відрахування були сплачені
або нараховані.
Оцінки та припущення
Нижче представлені основні припущення, що стосуються майбутнього та інших основних джерел оцінки
невизначеності на дату балансу, які несуть у собі значний ризик виникнення необхідності внесення
суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового
року.
Резерви
Підприємство регулярно проводить оцінку авансів виданих постачальникам для визначення втрати
вартості даних активів. Підприємство використовує судження, які ґрунтуються на досвіді
взаємовідносин з контрагентом, для визначення суми втрати вартості активу у випадку, коли контрагент
знаходиться у складній фінансовій ситуації. Керівництво здійснює оцінку, базуючись на історичних
даних та об’єктивних ознаках втрати вартості активу.
Резерв під очікувані кредитні збитки з торгової дебіторської заборгованості та контрактних
активів
Підприємство використовує матрицю резервування для визначення розрахунку резерву під очікувані
кредитні збитки для торгової дебіторської заборгованості та контрактних активів. Підприємство
використовує спрощений підхід, тобто не відстежує зміни у кредитному ризику, а замість цього визнає
збитки від знецінення визначені на основі очікуваних кредитних збитків протягом усього терміну дії
фінансового активу. Підприємство використовує матрицю для визначення розрахунку резерву під
знецінення, яка ґрунтується на історичних спостереженнях кредитних втрат і коригується з урахуванням
прогнозних оцінок, специфічних для позичальників і загальних економічних умов.
Оцінка кореляції між історично спостережуваними ставками дефолту, прогнозними економічними
умовами та очікуваними кредитними збитками є значною оцінкою. Очікувані кредитні збитки є
чутливими до змін обставин та прогнозних економічних умов. Історичний досвід Підприємства щодо
кредитних втрат та прогноз економічних умов можуть також не бути репрезентативними щодо
фактичного дефолту клієнта в майбутньому.
Знецінення запасів
Підприємство проводить розрахунок знецінення по застарілим і неліквідним матеріалам і запасним
частинам. Крім того, деяка частина готової продукції Підприємства може бути відображена в балансі за
чистою вартістю реалізації. Оцінка чистої вартості реалізації базується на найбільш достовірній
інформації, доступної на дату оцінки. При оцінці беруться до уваги зміни цін і витрат, що безпосередньо
відносяться до подій, які відбулися після звітної дати, в тій мірі, наскільки ці події підтверджують
наявність умов на кінець звітного періоду.
Судові розгляди
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Підприємство застосовує професійне судження при оцінці і визнанні резервів і розкритті потенційних
зобов’язань, пов’язаних з поточними судовими розглядами або незадоволеними претензіями, що
підлягають врегулюванню шляхом переговорів, за участю третіх осіб, за допомогою арбітражного
розгляду або законодавчого регулювання, а також інших потенційних зобов’язань. Професійне
судження необхідно при визначенні імовірності задоволення позову або претензії, пред’явлених
Підприємству, і виникнення зобов’язання, пов’язаного з таким позовом або претензією, а також при
розрахунку діапазону сум можливого відшкодування. У силу невизначеності, яка є невід’ємною
частиною будь-якої оцінки, фактичні збитки можуть істотно відрізнятися від розрахованого резерву.
Зроблені припущення підлягають уточненню в міру надходження нової інформації, головним чином, від
внутрішніх фахівців, а також від зовнішніх консультантів. Перегляд первісних оцінок може зробити
істотний вплив на майбутні результати діяльності.
Основні припущення, що використовуються при переоцінці основних засобів
При визначенні справедливої вартості основних засобів менеджмент покладається на зовнішнього
незалежного оцінювача, який має відповідну визнану професійну кваліфікацію і достатній актуальний
досвід в категорії оцінюваних основних засобів. Справедлива вартість основних засобів, що
використовується для здійснення переоцінки, заснована на ринкових оцінках, які є оціночною сумою, за
якою основні засоби можуть бути обміняні на дату оцінки між покупцем і продавцем при здійсненні
угоди на звичайних ринкових умовах, в якій кожна сторона діяла обізнано, діяла обачно і без примусу.
Якщо недостатньо ринкових доказів справедливої вартості, то оцінка проводиться з використанням
дохідного методу.
Відповідно до МСБО 16 "Основні засоби" Підприємство регулярно проводить переоцінку для того, щоб
балансова вартість суттєво не відрізнялася від справедливої вартості. Станом на 31 грудня 2015 року
ТОВ «БГС Актив» здійснило незалежну оцінку основних засобів. Зазначена переоцінка була
використана на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2019 с урахуванням накопиченої амортизації станом
на 31 грудня 2018 року. Підприємство планує провести наступну переоцінку основних засобів у 2020
році.
Підприємство включає один підрозділ, що генерує грошові потоки: молочне виробництво, яке
складається з виробництва вершкового масла, сиру, білку та знежиреної молочної продукції.
Розрахунок вартості використання для виробництва молочної продукції та напоїв чутливий до
наступних припущень:
- Валова норма прибутку: Валова норма прибутку базується на вартості бюджету на 2019 рік та
враховує тенденції показників вартості за 2018-2022 роки.
- Ставка дисконтування: Ставка дисконтування передбачає поточні ринкові оціночні ризики,
специфічні для підрозділу, включаючи грошові витрати та окремі ризики та відповідні активи,
виключені з оцінки грошових потоків. Розрахунок ставки дисконтування на основі конкретних
обставин підприємства і операційного сегменту та на основі середньозваженої вартості капіталу
(WACC). WACC враховує як позиковий, так і власний капітал. Вартість власного капіталу
розраховується на основі передбачуваної прибутковості інвестицій групових інвесторів. WACC
використовував модель для у розмірі в 21,5%.
Зростання вартості виробництва - виходить із опублікованого індексу споживчих цін для України або
світових тенденцій цін на експортні групи товарів.
Зростання цін на сировину - прогноз отриманий з опублікованого індексу споживчих цін для України.
Дані прогнозованого збільшення - дані ґрунтуються на опублікованих галузевих дослідженнях в Україні
та оцінках управління.
Припущення щодо сегменту бізнесу - наскільки, як відомо керівникам, прогнози щодо темпів зростання
кожного бізнес-сегменту базуються на порівнянні з прогнозними темпами зростання конкурентів
Підприємства.
Строки корисного використання основних засобів
Підприємство оцінює строки корисного використання об’єктів основних засобів, на основі очікувань
щодо їх майбутнього використання з урахуванням технологічного розвитку, конкуренції, змін ринкової
кон’юнктури та інших чинників. Строки корисного використання основних засобів переглядаються не
рідше одного разу на рік наприкінці кожного звітного року. У випадку, якщо очікування відрізняються від
попередніх оцінок, зміни обліковуються як зміни в облікових оцінках відповідно до МСФЗ (ІAS) 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки». Зазначені оцінки можуть вплинути на
балансову вартість основних засобів у звіті про фінансовий стан і знос, визнаний у прибутках та
збитках.
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Претензії щодо якості
Підприємство постачає споживачам та промисловим споживачам України молочну продукцію,
виготовлену відповідно до чинного законодавства, стандартів безпеки харчових продуктів та технічних
вимог відповідних українських органів. Підприємство добровільно застосовує недержавні стандарти ISO та HASSP - до деяких операцій Підприємства. Для промислових замовників як у країні, так і за
межами України, харчові продукти виготовляються відповідно до технічних умов, погоджених з
покупцями до початку продажу. У випадках, коли критерії якості та / або технічні умови не дотримані
або доставка продукції проводиться близько до строку придатності, може виникнути претензія щодо
якості та відповідні умовні зобов’язання можуть бути розкриті у примітках до фінансової звітності.
Реалізація будь-яких таких непередбачуваних зобов'язань, які в даний час не визнані або розкриті у
фінансовій звітності, може мати істотний вплив на фінансовий стан Підприємства. Застосування цих
принципів бухгалтерського обліку до претензій щодо якості вимагає від керівництва Компанії прийняття
рішень щодо майбутніх питань, які на момент визначення можуть бути поза контролем керівництва.
Серед факторів, які враховуються при прийнятті рішень щодо забезпечення якості претензій, є:
характер претензії, кількісно відмінні відхилення в якості, що спричиняють претензію, потенційна втрата
від задоволення вимоги та будь-яке рішення керівництва Підприємства щодо того, як вона реагуватиме
на позов.
Примітка 4.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

Описані нижче основні положення облікової політики застосовуються Підприємством послідовно у всіх
звітних періодах цієї фінансової звітності, починаючи з дати першого застосування МСФЗ, як того
вимагає МСБО 8 та МСФЗ 1.
Валютні операції та перерахунок іноземної валюти
Фінансова звітність представлена в українській гривні (грн.), яка є функціональною валютою та валютою
подання Підприємства.
Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти, вважаються операціями в іноземній
валюті. Операції в іноземних валютах перераховуються в функціональну валюту по курсу
Національного Банку України на дату здійснення операції.
Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, перераховуються в
функціональну валюту по курсу Національного Банку України на звітну дату. Всі курсові різниці
відображаються у складі прибутку або збитку.
Немонетарні статті, які обліковуються за історичною вартістю, перераховуються по курсу Національного
Банку України на дату їх первісного визнання.
Основні курси гривень, які використовуються при складанні цієї фінансової звітності є такими:

Валюта
UAH/USD
UAH/EUR

31 Грудня 2019
23,69
26,42

Середньорічний
обмінний курс
для 2019 року
25.85
28,95

31 Грудня 2018
27,69
31,41

Середньорічний
обмінний курс
для 2018 року
27,21
32,12

Визнання доходу
Для визнання доходу Підприємство використовує п’яти етапну модель згідно МСФЗ (ІFRS) 15 «Дохід від
договорів з клієнтами». Підприємством застосовує судження і враховує всі доречні факти та обставини
при застосуванні кожного етапу моделі щодо договорів з покупцями.
Договори, укладені Підприємством з покупцями на продаж продукції, як правило, включають єдиний
обов'язок до виконання. Підприємством займається в основному виробництвом та продажем молочних
продуктів та напоїв, що реалізуються самостійно за окремими договорами з покупцями.
Дохід від договорів з клієнтами визнається Підприємством під час (або по мірі) виконання обов`язків, що
передбачені договором, що відображається у передачі покупцеві контролю над товаром чи послугою.
Передача контролю може відбуватися в конкретний момент часу або протягом певного періоду часу.
Дохід - це сума грошових коштів або їх еквівалентів, отриманих або тих, які підлягають отриманню. У
випадку затримки отримання грошових коштів або їх еквівалентів, справедлива вартість відшкодування
може бути меншою за отриману або номінальну суму грошових коштів, яку очікують отримати. Коли
домовленість фактично являє собою фінансову операцію, справедлива вартість винагороди
визначається шляхом дисконтування всіх майбутніх надходжень за допомогою відповідної відсоткової
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ставки. Дохід включає розрахункову вартість продажу товарів та послуг за вирахуванням податку на
додану вартість. Доходи та витрати визнаються за допомогою методу нарахувань.
 Дохід від продажу товарів
Дохід від продажу товарів (продукції) визнається, коли виконуються всі наступні умови:
- значні ризики та вигоди від власності на товар перейшли до покупця;
- Підприємство більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай пов'язана з власністю, і не
має контролю над проданими товарами;
- суму доходу можна достовірно виміряти;
- цілком ймовірно, що економічні вигоди, пов'язані з транзакцією, надійдуть до Підприємства;
- витрати по операціям можна достовірно оцінити.
 Дохід від продажу послуг
Дохід від надання послуг визнається, коли виконуються всі наступні умови:
- суму доходу можна надійно виміряти;
- надходження економічних вигід, пов'язаних з транзакцією, є ймовірним;
- етап завершення транзакції на кінець звітного періоду можна достовірно оцінити;
- витрати, понесені для транзакції, і витрати на завершення транзакції можна достовірно оцінити.
Договори з покупцями надають покупцям право на повернення, торгові або оптові знижки. МСФЗ (IFRS)
15 вимагає обмежувати розрахункове змінне відшкодування щоб уникнути визнання завищеної суми
виручки.
Підприємство розглядає, чи є в договорі інші обіцянки, які є окремими зобов'язаннями щодо виконання,
на які має бути розподілена частина ціни угоди (наприклад, гарантії, торгові або оптові знижки, право на
повернення). При визначенні ціни операції з продажу продукції Підприємство враховує наслідки
змінного відшкодування, існування значних компонентів фінансування та відшкодування, що
виплачується замовнику (якщо такі є).
Змінна компенсація
Якщо компенсація, обіцяна за договором, включає в себе змінну суму, Підприємство оцінює суму
відшкодування, право на яке вона отримає в обмін на передачу обіцяних товарів або послуг покупцеві.
Змінна компенсація оцінюється в момент укладення договору, і щодо її оцінки застосовується
обмеження до тих пір, поки не буде вирішена відповідна невизначеність. Застосування обмеження
оцінки змінної компенсації збільшує суму виручки, визнання якої було відкладено. Право на повернення
і зворотні знижки за обсяг призводять до виникнення змінного відшкодування.
Підприємство надає своїм основним покупцям бонуси у вигляді компенсації, що надається в межах
дистриб’юторської мережі Компанії. Бонуси нараховуються на основі фіксованого відсотка від вартості
товару, який продають клієнти, що складаються з роздрібних мереж та дистриб’юторів. Грошова
компенсація виплачується періодично протягом року.
Право на повернення
Деякі контракти надають клієнту право повернути товар протягом визначеного періоду. Підприємство
використовує метод очікуваної вартості для оцінки товарів, які не будуть повернуті, оскільки цей метод
найкраще передбачає суму змінної компенсації, на яку Підприємство матиме право. Для обліку
передачі продукції з правом на повернення Підприємство визнає виручку від переданої продукції в
розмірі відшкодування, право на яке очікує отримати, зобов'язання щодо повернення коштів та актив (і
відповідне коригування собівартості продажів) щодо права на отримання продукції від покупців при
виконанні зобов'язання щодо повернення коштів.
Істотний компонент фінансування
Підприємство не коригує обіцяну суму відшкодування з урахуванням впливу істотного компонента
фінансування, якщо вона очікує в момент укладення договору, що період між передачею обіцяної
продукції або послуги покупцеві і оплатою цієї продукції або послуги складає не більше одного року.
Сальдо за договорами
Контрактний актив - це право на компенсацію в обмін на товари або послуги, передані покупцеві. Якщо
Підприємство передає товари або послуги покупцеві до того, як покупець виплатить компенсацію, або
до того моменту, коли відшкодування стає таким, що підлягає виплаті, визнається актив за договором,
за винятком сум, що подаються в якості дебіторської заборгованості.
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Дебіторська заборгованість - це право Компанії на відшкодування, яке є безумовним, тобто потрібен
лише час, необхідний для сплати компенсації.
Зобов’язання Підприємство передати товари або послуги клієнтові, за які вона отримала компенсацію
(або настав строк сплати такої суми) від клієнта. Якщо клієнт сплачує компенсацію до того, як
Підприємство передає товари або послуги клієнту, контрактне зобов’язання визнається, якщо платіж
здійснено у складі поточної кредиторської заборгованості за одержаним авансам. Контрактні
зобов’язання визнаються як дохід, коли Підприємство виконує зобов’язання щодо виконання за
договором.
При прийнятті МСФЗ (IFRS) 15 щодо короткострокових авансових платежів Підприємство
використовувала спрощення практичного характеру. Відповідно до даного спрощення Підприємство не
буде коригувати обіцяну суму відшкодування з урахуванням впливу значного компонента фінансування
в договорах, якщо в момент укладення договору Підприємство очікує, що період між передачею
Підприємством обіцяного товару або послуги покупцеві і оплатою покупцем такого товару або послуги
складе не більше одного року.
Податки
Податок на додану вартість
ПДВ стягується за двома ставками: 20% на внутрішній продаж України та імпорт товарів, робіт та послуг
та 0% на експорт товарів та надання робіт або послуг, які будуть використовуватися за межами України.
Зобов'язання платника ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованій протягом звітного періоду, і
виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в
залежності від того, яка подія відбулася раніше. Кредит по ПДВ - це сума, на яку платник податку має
право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникає або на
дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія
відбулася раніше.
Доходи, витрати, активи визнаються за вирахуванням суми податку на додану вартість (ПДВ), крім
дебіторської і кредиторської заборгованості, яка відображається з урахуванням суми ПДВ.
Чиста сума податку на додану вартість, що відшкодовується податковим органом або сплачується
йому, включається до дебіторської або кредиторської заборгованості, відображеної у звіті про
фінансовий стан.
Поточний податок на прибуток
Нарахування поточного податку на прибуток здійснюється згідно з українським податковим
законодавством на основі оподатковуваного доходу і податкових різниць, відображених Підприємством
в податковій декларації.
В 2019 році ставка податку на прибуток підприємств складала 18%. Поточні податкові зобов’язання та
активи за поточний і попередній періоди, оцінюються в сумі, що належить до сплати податковим
органам або підлягає поверненню податковими органами.
Відстрочений податок на прибуток
Відстрочений податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання
балансу по всіх тимчасових різницях між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою
вартістю, відображеною для цілей фінансової звітності.
Відстрочені податкові зобов'язання, як правило, визнаються для всіх тимчасових різниць, а відстрочені
податкові активи відображаються з урахуванням ступеня впевненості в обґрунтованості
оподатковуваного доходу, який дозволяє реалізувати тимчасові різниці, пов'язані з витратами.
Відстрочений податок на прибуток, пов’язаний зі статтями, які відображаються безпосередньо в складі
капіталу, відображається в складі капіталу.
Оцінка відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів відображає податкові
наслідки, які виникли б залежно від способів, коли Підприємство звітує дату реалізації або розрахунку
балансової вартості своїх активів чи зобов'язань.
Відстрочений податковий актив визнається лише в тій мірі, в якій існує істотна ймовірність отримання
майбутнього оподатковуваного прибутку, який може бути зменшений на суму вирахуваних тимчасових
різниць. Відстрочені податкові активи та зобов’язання оцінюються за ставками оподаткування,
використання яких очікується протягом періоду використання активу або зобов'язання, врегульоване,
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виходячи з положень законодавства, прийнятого або заявленого (і практично прийнятого) на цю дату.
Підприємство переглядає балансову вартість відстрочених податкових активів на кожну звітну дату та
зменшує її настільки, на якій більше не існує ймовірності наявності достатнього оподатковуваного
прибутку, що дозволяє реалізувати переваги частини або всього цього відстроченого податкового
активу. Будь-яке таке зменшення відбувається настільки, наскільки існує ймовірність накопичення
достатнього оподатковуваного прибутку.
Відстрочені податкові активи та зобов'язання не дисконтуються.
Фінансові інструменти - первісне визнання і подальша оцінка
Фінансові активи
Визнання та облік фінансових інструментів здійснюється Підприємством відповідно до МСФЗ(ІFRS) 9.
Фінансові активи класифікуються, при первісному визнанні, як фінансові активи за амортизованою
вартістю; справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та справедливою вартістю через
прибуток або збиток.
Фінансові активи за амортизованою вартістю (боргові інструменти). Ця категорія є найбільш актуальною
для Підприємства. Підприємство оцінює фінансові активи за амортизованою вартістю, якщо
виконуються обидві з наступних умов: фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою
якої є утримання фінансових активів для отримання передбачених договором грошових потоків та
договірні умови фінансового активу призводять до виникнення грошових потоків, які є виключно
виплатами основної суми та відсотків по основній сумі (відповідність SPPІ-тесту).
Фінансові активи за амортизованою вартістю згодом оцінюються за методом ефективної процентної
ставки і підлягають знеціненню. Амортизована вартість являє собою поточну вартість очікуваних
майбутніх грошових потоків, дисконтованих за ринковою ставкою відсотка. Різниця між початковою
сумою заборгованості і її теперішньою вартістю є сумою амортизації.
Фінансові активи Підприємства за амортизованою вартістю включають торговельну дебіторську
заборгованість, іншу дебіторську заборгованість а також позики, включені до складу інших необоротних
фінансових активів.
Підприємство припиняє визнання фінансового активу, якщо закінчується термін дії передбачених
договором прав на грошові потоки від цього фінансового активу, або воно передає цей фінансовий
актив, і дана передача відповідає вимогам для припинення визнання.
Знецінення фінансових активів
Згідно з вимогами МСФЗ(ІFRS) 9 всі фінансові активи підлягають тестуванню на кожну звітну дату на
предмет знецінення. Знецінення фінансових активів визнається в сумі очікуваного кредитного збитку.
При використанні єдиної моделі очікуваних кредитних збитків Підприємство застосовує:
• спрощений підхід щодо торгової дебіторської заборгованості і контрактних активів, які не містять
значного компонента фінансування;
• підхід щодо фінансових активів, які є кредитно-знеціненими при початковому визнанні.
При спрощеному підході Підприємством оцінюється збиток від знецінення як очікуваний кредитний
збиток за весь строк дії фінансового активу. Для розрахунку при спрощеному підході Підприємство
використовує матрицю резервів(розрахунок збитку від знецінення на основі процентної ставки
дефолту),що базується на історичних спостеріганнях кредитних втрат і коригується з врахуванням
прогнозних оцінок.
Фінансові зобов’язання
Підприємство визнає фінансове зобов’язання тільки в тому разі, якщо стає стороною контрактних умов
фінансового інструмента. Фінансові зобов’язання, класифікуються відповідно як фінансові зобов’язання,
переоцінюванні за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і позики, кредиторську
заборгованість або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному
хеджуванні. Підприємство класифікує свої фінансові зобов’язання при їх первісному визнанні.
Фінансові зобов’язання Підприємства включають торгову та іншу кредиторську заборгованість і
відсоткові кредити та позики. Після первісного визнання, торгова та інша кредиторська заборгованість
оцінюються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.
Визнання фінансового зобов’язання у звіті про фінансовий стан припиняється, якщо зобов’язання
погашене, анульоване або строк його дії минув.
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Основні засоби
Підприємство відображає основні засоби за первісною вартістю придбання або будівництва, без
включення витрат на поточне обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизації та знецінення.
Первісна вартість включає в себе фактично понесені витрати на заміну частин обладнання при
дотриманні необхідних умов визнання активів.
Об’єкт основних засобів знімається з обліку після його вибуття або коли одержання економічних вигід
від його подальшого використання або вибуття не очікується. Прибутки або збитки, що виникають у
зв’язку зі зняттям активу з обліку (розраховані як різниця між чистими надходженнями від вибуття
активу і його балансовою вартістю) включаються до звіту про сукупні доходи за рік, у якому актив був
знятий з обліку.
Амортизація основних засобів нараховується за прямолінійним методом протягом передбачуваного
строку корисного використання активів. Строки корисного використання аналізуються і, при
необхідності, коригуються щорічно під час проведення інвентаризації або частіше.
У таблиці нижче наведені терміни корисного використання об’єктів основних засобів:
Строк корисного використання
(років)
Будівлі та споруди
15-45
Передавальні пристрої
до 10
Машини і обладнання
до 5
Транспортні засоби
до 5
Інші основні засоби
до 12
Критерії визнання та оцінка основних засобів протягом 2019 року проводились Підприємством
відповідно до вимог МСФЗ (ІAS) 16 «Основні засоби» на підставі облікової політики».
Підприємство приймає до обліку, як основні засоби, об’єкти з терміном служби більше 1 року (у тому
числі об’єкти, що знаходяться на державній реєстрації) вартістю більше 6 000 гривень, використовувані
у виробничій, торгівельній діяльності, а також для цілей адміністративного управління.
Незавершене будівництво представляє собою основні засоби на стадії будівництва та обліковується по
собівартості. Вона включає вартість будівництва та інші прямі витрати. Незавершене будівництво не
амортизується до тих пір, поки відповідний актив не буде добудований та введений в експлуатацію.
Залишкова вартість активів і термін їх корисного використання переглядаються та, за необхідності,
коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок,
зроблених в попередніх періодах, враховуються як зміни в облікових оцінках.
Прибуток або збиток в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між
надходженнями грошових коштів від продажу та балансовою вартістю активу і визнається у звіті про
прибутки та збитки.
Оренда
Підприємство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» по відношенню до всіх договорів оренди, включаючи
договори оренди активів у формі права користування в рамках суборенди, за винятком випадків, що
визначені у МСФЗ 16 п.3.
Підприємство в якості орендаря
Підприємство як орендар застосовує єдиний підхід до визнання та оцінки всіх договорів оренди, за
винятком короткострокової оренди і оренди активів з низькою вартістю. За договорами короткострокової
оренди та оренди активів з низькою вартістю Підприємство визнає орендні платежі як витрати лінійним
методом протягом усього терміну оренди.
На дату початку оренди орендар визнає зобов'язання щодо внесення орендних платежів і актив, який
представляє собою право використовувати базовий актив протягом терміну оренди.
На дату початку оренди підприємство-орендар оцінює актив з права користування за собівартістю, яка
включає наступне:
а) суми первісної оцінки зобов'язання з оренди;
б) будь-які орендні платежі на дату початку оренди або до такої дати за вирахуванням отриманих
стимулюючих платежів по оренді;
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в) будь-які початкові прямі витрати, понесені орендарем; і
г) оцінку витрат, які будуть понесені орендарем при демонтажі і переміщенні базового активу,
відновленні ділянки, на якому він розташовується, або відновленні базового активу до стану, яке
вимагається згідно з умовами оренди, за винятком випадків, коли такі витрати понесені для
виробництва запасів.
Після дати початку оренди підприємство-орендар оцінює актив у формі права користування із
застосуванням моделі обліку за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та
накопичених збитків від знецінення; і з коригуванням на переоцінку зобов'язання з оренди.
Підприємство, нараховуючи амортизацію активу з права користування, використовує прямолінійний
метод відповідно вимог щодо амортизації МСБО 16 «Основні засоби».
Якщо оренда передає право власності на базовий актив орендарю наприкінці строку оренди або якщо
собівартість активу з права користування відображає той факт, що орендар скористається можливістю
його придбати, то орендар амортизує актив з права користування від дати початку оренди і до кінця
строку корисного використання базового активу.
На дату початку оренди орендар оцінює зобов'язання з оренди за теперішньою вартістю орендних
платежів, які ще не здійснені на цю дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму
ставку відсотка в оренді. Підприємство застосовує середню процентну ставку запозичень в реальному
секторі економіки юридичним особам за даними статистичної звітності банків України за даними НБУ.
Орендар визнає окремо процентні витрати по зобов'язанням по оренді і амортизаційні відрахування по
активу в формі права користування.
Витрати орендаря на поліпшення об'єкта оренди (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання,
реконструкція тощо), що приводять до збільшення майбутніх економічних вигод, які первісно
очікувалися від його використання, відображаються орендарем як капітальні інвестиції у створення
(будівництво) інших необоротних матеріальних активів.
Орендар переоцінює зобов'язання по оренді при настанні певних подій (наприклад, зміна терміну
оренди, зміна майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, використовуваної для
визначення цих платежів). Орендар, визнає суму переоцінки орендного зобов'язання як коригування
активу в формі права користування.
Підприємство в якості орендодавця
Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову оренду.
Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі ризики та вигоди
щодо права власності на базовий актив.
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди,
пов’язані з правом власності на базовий актив.
Перше застосування МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
Підприємство вперше застосувала МСФЗ (IFRS) 16 з використанням модифікованого ретроспективного
методу застосування 1 січня 2019 року, відповідно до даного методу стандарт застосовується
ретроспективно з визнанням сумарного ефекту від його початкового застосування на дату першого
застосування. У разі модифікованого ретроспективного застосування орендар не перераховує
порівняльну інформацію. Підприємство застосувало обраний підхід послідовно відносно всіх своїх
договорів оренди, за якими вона є орендарем.
Відповідно до цього на дату першого застосування підприємство як орендар:
 визнало орендне зобов’язання за теперішньою вартістю не сплачених орендних платежів,
дисконтованою з використанням ставки додаткових запозичень орендаря на дату першого
застосування;


визнало актив з права користування за величиною, що дорівнює орендному зобов’язанню,
скоригованому на суму будь-яких сплачених авансом або нарахованих орендних платежів,
пов’язаних з цією орендою, визнаних у звіті про фінансовий стан безпосередньо перед датою
першого застосування.
Підприємство застосовує обраний підхід послідовно відносно всіх своїх договорів оренди, за якими він є
орендарем
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При переході на стандарт Підприємство вирішило використовувати спрощення практичного характеру,
що дозволяє на дату першого застосування застосовувати стандарт тільки до договорів, які раніше
були ідентифіковані як договори оренди із застосуванням МСФЗ (IAS) 17 і Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4.
Підприємство також вирішило використовувати звільнення від визнання для договорів оренди, термін
оренди за якими на дату початку оренди становить не більше 12 місяців і які не містять опціону на
покупку (короткострокова оренда), а також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку
вартість (оренда активів з низькою вартістю - з межею у 30 тис. фунтів ).
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи первісно визнаються за собівартістю на час придбання. Після первісного
визнання за собівартістю, придбані нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного періоду корисного
використання, та оцінюються на предмет втрати корисності при наявності ознак такої втрати корисності.
Згідно з обліковою політикою Підприємства строки корисного використання нематеріальних активів
(якщо інше не обумовлене правовстановлюючими документами) встановлюються на рівні:

Комп’ютерні програми
Інші НМА, включаючи аванси видані
Ліцензії

Строк корисного використання
(років)
до 10
до 10
до 10

Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом 2019 року
здійснювалися підприємством у відповідності до норм МСФЗ (ІAS) 38 «Нематеріальні активи», на
підставі облікової політики. Інші об’єкти (ліцензії, патенти, невиняткові права користування
комп’ютерними програмами з терміном служби не більше 1 року), не визнаються нематеріальними
активами, враховуються у дебіторській заборгованості за розрахунками по виданим авансам і
списуються до складу витрат рівномірно впродовж дії ліцензій, дозволів, сертифікатів, програмного
забезпечення.
Витрати на амортизацію нематеріальних активів визнаються в звіті про сукупний дохід в тій категорії
витрат, яка відповідає функції нематеріального активу.
Запаси
Запаси оцінюються за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації. Чиста
вартість реалізації являє собою оціночну ціну реалізації в ході звичайної господарської діяльності за
вирахуванням будь-яких очікуваних майбутніх витрат, пов’язаних з доведенням продукції до готовності,
та витрат на її реалізацію.
Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської
діяльності, за вирахуванням попередньо оцінених витрат на завершення і попередньо оцінених витрат
на збут.
Підприємство виділяє наступні види товарно-матеріальних запасів:
- сировину і матеріали (у тому числі основну і допоміжну виробничу сировину і матеріали; матеріали
сільськогосподарського призначення);
- незавершене виробництво (в тому числі напівфабрикати);
- готову продукцію;
- інші запаси (у тому числі паливо, тара, будівельні матеріали, запасні частини та інші матеріали).
При передачі запасів у виробництво, продажу та іншому вибутті їх оцінка здійснюється за методом
середньозваженої собівартості.
На кожну звітну дату Підприємство оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, втрати
ліквідності, зниження чистої вартості реалізації. У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку
зменшується вартість запасів, відображається як збиток у звіті про сукупний дохід у складі статті «Інші
операційні витрати».
Аванси видані
Аванси видані постачальникам відображаються за вартістю, зазначеною у рахунках (разом з ПДВ), за
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вирахуванням резерву зменшення корисності. Резерв зменшення корисності нараховується у випадку,
коли існують об’єктивні свідчення того, що Підприємство не отримає активів чи послуг в повному обсязі
згідно з умовами виданих передплат. Сума резерву розраховується як різниця між балансовою вартістю
та вартістю, що може бути відшкодована. Збитки від зменшення корисності визнаються в звіті про
сукупний дохід та збитки в складі інших операційних витрат.
Зменшення корисності не фінансових активів
Стосовно всіх активів Підприємство проводить такі процедури, які забезпечують облік цих активів
вартістю, що не перевищує їх вартість відшкодування:
- на кожну звітну дату активи аналізуються на предмет зменшення корисності;
- у разі наявності будь-яких показників зменшення корисності обчислюється сума очікуваного
відшкодування такого активу для визначення суми збитків від зменшення корисності, якщо такі є.
Якщо неможливо визначити суму збитків від зменшення корисності окремого активу, Підприємство
визначає суму передбачуваного знецінення одиниці, що генерує гроші, до якої належить актив. Сума
очікуваного відшкодування найбільша з двох оцінок: чиста ціна продажу або «вартість використання»
активу. Оцінюючи вартість використання активу, прогнозовані майбутні грошові потоки дисконтуються
до їх поточної вартості за допомогою дисконтної ставки до оподаткування, яка відображає поточні
ринкові оцінки часової вартості грошей та ризики, пов'язані з активом.
Якщо згідно з оцінками сума очікуваного відновлення вартості активу (або одиниці, що генерує грошові
потоки) менша його балансової вартості, балансова вартість активу (або одиниці, що генерує грошові
потоки) зменшується до суми очікуваного відшкодування активів. Збитки від знецінення визнаються
витратами безпосередньо у звіті про сукупний дохід.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти, представлені у звіті про фінансовий стан, включають готівку в касі,
депозити за вимогою, що зберігаються у банках, та інші короткострокові високоліквідні інвестиції з
початковими строками погашення три місяці або менше. Банківські овердрафти включаються до
поточних зобов'язань у звіті про фінансовий стан.
Резерви
Резерв визнається тоді, коли Підприємство має теперішнє юридичне або конструктивне зобов’язання
внаслідок минулих подій, та існує імовірність того, що погашення зобов’язання потребуватиме вибуття
ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути достовірно оцінена.
Якщо Підприємство очікує, що забезпечення повністю або частково буде відшкодоване, наприклад,
внаслідок дії угоди про страхування, відшкодування визнається як окремий актив, але лише тоді, коли
отримання компенсації фактично визначене. Витрати що відносяться до нарахування резерву
відображаються у звіті про сукупні прибутки та збитки за вирахуванням відшкодування.
Потенційні (умовні) активи та зобов’язання
Потенційні активи не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до
фінансової звітності у випадку, коли надходження ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним.
Потенційні зобов’язання не відображаються у фінансовій звітності, проте розкриваються у примітках до
фінансової звітності у випадку, коли відтік ресурсів, що містять економічні вигоди, є вірогідним, та суми
таких потоків можуть бути визначені. Інформація про потенційні зобов’язання розкривається у звітності
за винятком випадків, коли можливість відтоку ресурсів, що містять економічні вигоди, є
маловірогідною.
Пов'язані сторони
Пов'язана сторона - це особа або суб’єкт, який має відношення до підзвітної особи, людина або
близький член сім'ї цієї особи пов'язаний із звітністю, якщо ця особа має контроль, спільний контроль чи
значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом його ключового управлінського персоналу.
Суб'єкт господарювання вважається пов’язаною особою з суб'єктом господарювання, який звітує якщо
це материнська компанія, дочірнє підприємство, асоційоване чи спільне підприємство звітного суб'єкта
господарювання, або воно контролюється, спільно контролюється, або суттєво впливає або
управляється особою хто є пов'язаною стороною.
Розглядаючи будь-які відносини, які можуть бути визначені як операція з пов’язаною стороною,
Компанія враховує сутність операції, а не лише її юридичну форму.
Компанія класифікує пов'язані сторони за існуючими критеріями у наступні категорії:
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а) фізичні особи, які мають частку власності в інших компаніях, що дають їм можливість впливати на
діяльність компаній;;
б) компанії, які безпосередньо чи опосередковано через одного або декількох фізичних осіб (пункт «а»)
здійснюють контроль над Компанією, контролюються нею або разом з нею знаходяться під загальним
контролем (сюди входять холдингові компанії, дочірні компанії та дочірні компанії материнської
компанії);
в) ключовий управлінський персонал - це особи, що мають повноваження та відповідальність за
планування, управління та контроль за діяльністю Компанії, включаючи керівників та вищих посадових
осіб (а також виконавчого директора та близьких родичів цих осіб);
Оцінка справедливої вартості
Справедлива вартість - це ціна продажу активу або передачі зобов'язання між учасниками ринку в
поточних нормальних ринкових умовах на дату оцінки. Оцінка справедливої вартості заснована на
припущенні, що операція з продажу активу або передачі зобов'язання відбувається на основному для
активу або зобов'язання ринку, а в разі відсутності основного ринку, - на найбільш сприятливому ринку
для даного активу або зобов'язання.
Основний або найбільш сприятливий ринок повинен бути доступний Компанії.
Справедлива вартість активу або зобов'язання визначається виходячи із припущення, що учасники
ринку при визначенні ціни активу або зобов'язання, діють на підставі власних економічних інтересів.
При оцінці справедливої вартості нефінансового активу враховується здатність учасника ринку
генерувати економічні вигоди за допомогою найкращого і найбільш ефективного використання активу
або за допомогою його продажу іншому учаснику ринку, який використовував би цей актив найкращим і
найбільш ефективним чином. Компанія використовує різні методи оцінки, які підходять в певних умовах
і для яких достатньо даних для визначення справедливої вартості, максимально застосовуючи
відповідні ринкові дані і мінімально використовуючи неспостережувані вихідні дані.
Всі активи і зобов'язання, справедлива вартість яких вимірюється або розкривається у фінансовій
звітності, класифікуються за ієрархією справедливої вартості, до якої відносяться вихідні дані
найнижчого рівня, які є суттєвими і для оцінки в цілому:
- рівень 1: ринкові ціни, які котируються або не котируються на активних ринках для ідентичних активів
або зобов'язань;
- рівень 2: методи оцінки, до яких відносяться вихідні дані низького рівня, які є істотними для оцінки,
прямо або побічно аналізуються;
- рівень 3: методи оцінки, до яких відносяться вихідні дані низького рівня, які є істотними для оцінки,
не аналізуються.
Примітка 5.

ЗМІНИ В ОБЛІКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ТА РОЗКРИТТЯХ ІНФОРМАЦІЇ

МСФЗ (ІFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
При підготовці цієї фінансової звітності відповідно до МСФЗ вступний звіт про фінансовий стан
Підприємства був підготовлений станом на 1 січня 2019 року, дату переходу Підприємства на МСФЗ.
Далі пояснюються основні коригування, виконані Підприємством при перерахунку звіту про фінансовий
стан, складеного на 1 січня 2019 року відповідно до місцевих П(С)БО, а також раніше опублікованої
підготовленої згідно національним П(С)БО фінансової звітності станом на 31 грудня 2019 року і за рік,
що завершився на зазначену дату.
Застосовані винятки. МСФЗ (ІFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» звільняє Підприємства, які вперше застосовують МСФЗ, від ретроспективного застосування
деяких МСФЗ. Підприємство не скористалося наданим винятком щодо застосування доцільної вартості
основних засобів та нематеріальних активів на дату переходу на МСФЗ, та використало вимоги МСФЗ
(ІAS) 16 та МСФЗ (ІAS) 38 відповідно.
Згідно з п.23 МСФЗ (ІFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
Підприємство надає розкриття впливу коригувань по переходу від українських П(С)БО до МСФЗ на
фінансовий стан Підприємства, його фінансові результати та власний капітал.
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Звірка Балансу Підприємства на 01.01.2019 (дата переходу на МСФЗ) та на 31.12.2019 (порівняльна інформація)
(у тисячах гривень)
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти

Код
рядка
2
1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

1030
1035
1040
1045
1090
1095

Посилання
на
коригування
3

1
2
1,2,3,4,5,6,7,8
7,8,9,10,11
-

12
-

1100
1101
1102
1103
1104
1110

4,5,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23
24,25
-

1125

26,27

1130
1135
1136
1155
1160
1165

3,28,29,30,31,32
32,33,34
27,29,30,33,35,36
36
-

Дані на
01.01.2019
П(С)БО
4

Вплив
переходу
5

Дані на
01.01.2019
МСФЗ
6

Дані на
31.12.2019
П(С)БО
7

Вплив
переходу
8

Дані на
31.12.2019
МСФЗ
9

50
890
840
760
187 449
236 507
49 058
-

288
288
(760)
5 716
3 514
(2 202)
-

338
1 178
840
193 165
240 021
46 856
-

253
1 134
881
2 533
176 788
240 574
63 786
-

1 402
1 402
(2 533)
5 796
3 737
(2 059)
-

1 655
2 536
881
182 584
244 311
61 727
-

1 066
189 325

(1 066)
4 178

193 503

1 066
180 640

(1 066)
3 599

184 239

124 144

(5 271)

118 873

151 850

(4 866)

146 984

32 046
11 011
34 905
46 182
-

(3 190)
(2 081)

28 856
11 011
32 824
46 182
-

38 005
11 234
46 109
56 502
-

(3 700)
(1 166)
-

34 305
11 234
44 943
56 502
-

105 495

6 245

124 664

81 712

8 338
219
48 805
6 201

30 735
3 857
(47 141)
3 690

111 740
30 735
12 195
219
1 664
3 690
6 201

5 894
219
133 834
7 060

36 223
4 137
(128 102)
3 007

206 376
36 223
10 031
219
5 732
3 007
7 060

-
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Актив
1
готівка
рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
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
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування

Код
рядка
2
1166
1167
1170
1190
1195

Посилання
на
коригування
3
28,37
34,38

1200

491 103

1300
Код
рядка
2

Дані на
01.01.2019
П(С)БО
4
81
5 954
1 242
7 553
301 778

Посилання
на
коригування
3

1400
1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

39,40
8-26,41-45,48,51,54-59
-

1500
1510
1515
1520
1525
1595

Дані на
01.01.2019
П(С)БО
4

(1 242)
(7 553)
(16 680)

Дані на
01.01.2019
МСФЗ
6
81
5 954
285 098

Дані на
31.12.2019
П(С)БО
7
270
6 790
1 476
7 987
432 765

(12 502)

478 601

613 405

Вплив
переходу
5

Вплив
переходу
5

Дані на
01.01.2019
МСФЗ
6

Дані на
31.12.2019
П(С)БО
7

(1 476)
(7 987)
(17 352)

Дані на
31.12.2019
МСФЗ
9
270
6 790
415 413

(13 753)

599 652

Вплив
переходу
8

Дані на
31.12.2019
МСФЗ
9

Вплив
переходу
8

96 799
51 650
17
(358 531)
(3)
(210 068)

(9 297)
(2 953)
(12 250)

96 799
42 353
17
(361 484)
(3)
(222 318)

96 799
44 958
13
(286 192)
(3)
(144 425)

(8 092)
5 062
(3 030)

96 799
36 866
13
(281 130)
(3)
(147 455)

39,40
41,42
6,8,43,44,45,46,47
-

182 955
19 058
202 013

9 297
(4 215)
1 181
6 263

9 297
178 740
20 239
208 276

152 426
16 706
169 132

8 092
(3 589)
45 467
49 970

8 092
148 837
62 173
219 102

1600

-

65 000

-

64 300

-

64 300

1610
1615
1620
1621
1625

8,46,48,49
37,47,49,50,51
52
-

21 248
304 899
441
936

944
5 510
46
-

65 000
22 192
310 409
487
936

7 056
363 973
541
960

854
(46 818)
80
-

7 910
317 155
621
960
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1
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів

2
1630

Посилання
на
коригування
3
-

1635

38,53

1640

-

1660
1665

Інші поточні зобов’язання

1690

31,35,50,52,53,54,
55,56,57,58,59

Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Баланс

1695

Пасив

Код
рядка

1700
1900

Дані на
01.01.2019
П(С)БО
4
4 706

-

Дані на
01.01.2019
МСФЗ
6
4 706

Дані на
31.12.2019
П(С)БО
7
5 358

-

Дані на
31.12.2019
МСФЗ
9
5 358

-

37 168

37 168

-

50 269

50 269

39 990
3 522
-

-

39 990
3 522
-

39 990
4 116
-

-

39 990
4 116
-

58 416
499 158

(50 183)
(6 515)

8 233
492 643

102 404
588 698

(65 078)
(60 693)

37 326
528 005

491 103

(12 502)

478 601

613 405

(13 753)

599 652

Вплив
переходу
5

Вплив
переходу
8
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Роз’яснення представлених різниць:
(у тисячах гривень)
№

АКТИВ
Нематеріальні активи/ первісна вартість (рядок 1001)

1 Реклас Нематеріальних активів (рах. 154)
Незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005)
2 Реклас з незавершених капітальних інвестицій до основних засобів (рах. 154)
Основні засоби/ первісна вартість (рядок 1011)
1 Реклас Нематеріальних активів (рах. 154)

01.01.2019

31.12.2019

288

1 402

288

1 402

(760)

(2 533)

(760)

(2 533)

3 514

3 737

(288)

(1 402)

2 Реклас з незавершених капітальних інвестицій до основних засобів (рах. 154)

760

2 533

3 Реклас авансів за придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти)

558

900

2 744

2 660

(42)

-

4 Реклас запасів для ремонту ОЗ (рах.207)
5 Реклас знецінення запасів (за рах.207)
6 Визнання активу та зобов’язання з оренди (за МСФЗ 16)
7 Згортання інших необоротних матеріальних активів (рах. 11 -рах. 132)
8 Коригування пов'язані зі змінами зобов’язання з оренди

2 125

2 125

(2 343)

(2 891)

-

(188)

(2 202)

(2 059)

(2 343)

(2 891)

8 Нарахування амортизації на актив з оренди

-

692

9 Списання інших необоротних активів (рах.11) -100% амортизація

-

140

Основні засоби/ знос (рядок 1012)
7 Згортання інших необоротних матеріальних активів (рах.11 -рах.132)

10 Списання інших необоротних активів (рах.11) - коригування
11 Списання інших необоротних активів (рах. 11) -100% амортизація
Відстрочені податкові активи (рядок 1045)
12 Коригування (сторно) відстрочених податкових активів
Виробничі запаси (рядок 1101)
4 Реклас запасів для ремонту ОЗ (рах.207)
5 Реклас знецінення запасів (за рах.207)
13 Знецінення запасів (за рах.201)
14 Знецінення запасів (за рах.201)- коригування
15 Знецінення запасів (за рах.204)

-

(141)

141

141

(1 066)

(1 066)

(1 066)

(1 066)

(3 190)

(3 700)

(2 744)

(2 660)

42

-

(9)

(168)

-

9

(302)

(1 004)

16 Знецінення запасів (за рах.204)- коригування

-

302

17 Знецінення запасів (за рах.205)

-

(25)

18 Знецінення запасів (за рах.207)

(42)

(84)

-

42

(58)

(78)

-

58

(77)

(169)

-

77

(2 081)

(1 166)

(2 081)

(3 247)

19 Знецінення запасів (за рах.207)- коригування
20 Знецінення запасів (за рах.209)
21 Знецінення запасів (за рах.209)- коригування
22 Списання/знецінення МШП
23 Списання/знецінення МШП- коригування
Готова продукція (рядок 1103)
24 Знецінення запасів (за рах.26)
25 Знецінення запасів (за рах.26)- коригування
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок
1125)

-

2 081

6 245

81 712

26 Резерв під очікувані кредитні збитки на дебіторську заборгованість

(976)

(1 276)

27 Реклас з іншої на торгову дебіторську заборгованість
Дебіторська заборгованість за розрахунками/ за виданими авансами (рядок
1130)

7 221

82 988

30 735

36 223

3 Реклас авансів за придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти)

(558)

(900)

28 Реклас витрат майбутніх періодів на передоплати (аванси)

1 081

1 476

29 Реклас з іншої до авансів виданих
30 Реклас з іншої до авансів виданих постачальникам

2 472

2 245

33 116

39 141
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
№

АКТИВ

31 Реклас ПДВ з авансами виданими
32 Реклас ПДВ з авансів на придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти)
Дебіторська заборгованість за розрахунками/ з бюджетом (рядок 1135)

01.01.2019

31.12.2019

(5 263)

(5 559)

(112)

(180)

3 857

4 137

32 Реклас ПДВ з авансів на придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти)

112

180

33 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Дт)

151

697

34 Реклас ПДВ до розрахунків з бюджетом

3 594

3 260

(47 141)

(128 102)

27 Реклас з іншої на торгову дебіторську заборгованість

(7 221)

(82 988)

29 Реклас з іншої до авансів виданих

(2 472)

(2 245)

Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155)

30 Реклас з іншої до авансів виданих постачальникам

(33 116)

(39 141)

33 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Дт)

(151)

(697)

35 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом та згортання (Дт-Кт)

(491)

(24)

(3 690)

(3 007)

3 690

3 007

36 Реклас з іншої на інші фінансові інвестиції (активи)
Поточні фінансові інвестиції(рядок 1160)
36 Реклас з іншої на інші фінансові інвестиції (активи)
Витрати майбутніх періодів (рядок 1170)
28 Реклас витрат майбутніх періодів на передоплати (аванси)
37 Реклас витрат майбутніх періодів - бонусів

3 690

3 007

(1 242)

(1 476)

(1 081)

(1 476)

(161)

-

Інші оборотні активи (рядок 1190)

(7 553)

(7 987)

34 Реклас ПДВ до розрахунків з бюджетом

(3 594)

(3 260)

38 Реклас ПДВ з авансами отриманими

(3 959)

(4 727)

(12 502)

(13 753)

01.01.2019

31.12.2019

(9 297)

(8 092)

-

1 205

Разом коригувань
№

ПАСИВ
Капітал у дооцінках (рядок 1405)

39

Нарахування відстрочених податкових зобов’язань. На дооцінку

40

Нарахування відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) на дооцінку

(9 297)

(9 297)

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)(рядок 1420)

(2 953)

5 062

8

Нарахування амортизації на актив з оренди

-

(692)

9

Списання інших необоротних активів (рах.11) -100% амортизація

-

(140)

10

Списання інших необоротних активів (рах.11) - коригування

-

141

11

Списання інших необоротних активів (рах. 11) -100% амортизація

12

Коригування (сторно) відстрочених податкових активів

13

Знецінення запасів (за рах.201)

14

Знецінення запасів (за рах.201)- коригування

15

Знецінення запасів (за рах.204)

16

Знецінення запасів (за рах.204)- коригування

-

302

17

Знецінення запасів (за рах.205)

-

(25)

18

Знецінення запасів (за рах.207)

(42)

(84)

19

Знецінення запасів (за рах.207)- коригування

-

42

20

Знецінення запасів (за рах.209)

(58)

(78)

21

Знецінення запасів (за рах.209)- коригування

-

58

22

Списання/знецінення МШП

(77)

(169)

23

Списання/знецінення МШП- коригування

24

Знецінення запасів (за рах.26)

25

Знецінення запасів (за рах.26)- коригування

-

2 081

26

Резерв під очікування кредитні збитки на дебіторську заборгованість

(976)

(1 276)

41

Визнання дисконтування відстроченого платежу ЄВРР

4 215

4 215

(141)

(141)

(1 066)

(1 066)

(9)

(168)

-

9

(302)

(1 004)

-

77

(2 081)

(3 247)
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
№

ПАСИВ

01.01.2019

31.12.2019

42

Нарахування фінансових витрат з дисконту ЄВРР

-

(626)

43

Визнання амортизації дисконту за довгостроковими договорами з роялті

-

(238)

44

Визнання амортизації дисконту на зобов’язання з оренди

-

(358)

45

Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті

-

10 218

48

Визнання доходу від змін у зобов’язанні з оренди

-

41

51

Сторно визнаних витрат за актами з оренди

-

901

54

Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2019 року

-

(1 287)

55

Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2018 року

(1 825)

(1 825)

56

Нарахування резерву повернень на кінець 2018 року

(356)

(356)

57

Нарахування резерву повернень на кінець 2019 року

-

(243)

58

Нарахування резерву штрафів на кінець 2018 року

(235)

(235)

59

Нарахування резерву штрафів на кінець 2019 року

-

235

Відстрочені податкові зобов’язання (рядок 1500)
39

Нарахування відстрочених податкових зобов’язань. На дооцінку

40

Нарахування відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) на дооцінку

9 297

8 092

-

(1 205)

9 297

9 297

Довгострокові кредити банків (рядок 1510)

(4 215)

(3 589)

41

Визнання дисконтування відстроченого платежу ЄВРР

(4 215)

(4 215)

42

Нарахування фінансових витрат з дисконту ЄВРР

-

626

Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515)

1 181

45 467

6

Визнання активу та зобов’язання з оренди (за МСФЗ 16)

2 125

2 125

8

Коригування пов'язані зі змінами зобов’язання з оренди

-

(94)

43

Визнання амортизації дисконту за довгостроковими договорами з роялті

-

238

44

Визнання амортизації дисконту на зобов’язання з оренди

-

358

45

Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті

-

(10 218)

46

Визнання поточної частини зобов’язання з оренди

(944)

(1 817)

47

Рекласифікація зобов'язань з роялті у довгострокову заборгованість

-

54 875

944

854

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
(рядок 1610)
8

Коригування пов'язані зі змінами зобов’язання з оренди

-

(94)

944

1 817

46

Визнання поточної частини зобов’язання з оренди

48

Визнання доходу від змін у зобов’язанні з оренди

-

(41)

49

Рекласифікація зобов'язань з оренди

-

(828)

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 1615)

5 510

(46 818)

37

Реклас витрат майбутніх періодів - бонусів

(162)

-

47

Рекласифікація зобов'язань з роялті у довгострокову заборгованість

-

(54 875)

49

Рекласифікація зобов'язань з оренди

50

Реклас з іншої на торгову кредиторську заборгованість

51

Сторно визнаних витрат за актами з оренди
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок
1620)

52

Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Кт)

-

828

5 672

8 130

-

(901)

46

80

46

80

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 1635)

37 168

50 269

38

Реклас ПДВ з авансами отриманими

(3 959)

(4 727)

53

Реклас з іншої до авансів отриманих від покупців
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 1690)

31

Реклас ПДВ з авансами виданими

35

Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом та згортання (Дт-Кт)

50

Реклас з іншої на торгову кредиторську заборгованість

52

Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Кт)

41 127

54 996

(50 183)

(65 078)

(5 263)

(5 559)

(491)

(24)

(5 672)

(8 130)

(46)

(80)
37
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
№

ПАСИВ

01.01.2019

31.12.2019

53

Реклас з іншої до авансів отриманих від покупців

(41 127)

(54 996)

54

Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2019 року

-

1 287

55

Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2018 року

1 825

1 825

56

Нарахування резерву повернень на кінець 2018 року

356

356

57

Нарахування резерву повернень на кінець 2019 року

-

243

58

Нарахування резерву штрафів на кінець 2018 року

235

235

59

Нарахування резерву штрафів на кінець 2019 року

-

(235)

(12 502)

(13 753)

Разом коригувань
Звірка фінансових результатів за 2019 рік
(у тисячах гривень)
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Валовий:
прибуток
збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток
збиток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до
оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої
діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка
2
2000
2050
2090
2095
2120
2130
2150
2180

2190
2195
2220
2240
2250
2270

Посилання
на
коригування
3
60,61
8,13,14,15,16,17,
20,21,24,25,51,63

64
54,60
9,10,18,19,22,23,
26,57,59,61,63,65

П(С)БО

Вплив
переходу

МСФЗ

4

5

6

1 697 841

(55 114)

1 642 727

(1 488 189)

(100)

(1 488 289)

209 652
215 658
(28 685)
(149 565)

(55 214)
77 496
53 585

154 438
293 154
(28 685)
(95 980)

(218 413)

429

(217 984)

28 647
28
79 260
(18 582)
(23 530)

76 296
10 259
(77 496)
(1 222)
-

104 943
10 287
1 764
(19 804)
(23 530)

65 823
(178)

7 837
(178)

73 660
-

-

-

-

65 645
-

8 015
-

73 660
-

45,48
64
42,43,44
-

2290
2295
2300

65

2305

-

2350
2355

Звірка сукупного доходу за 2019 рік
(у тисячах гривень)
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

Код
рядка
2
2400
2405
2410
2445
2450
2455
2460
2465

Посилання на
коригування
3
66

67
68

4
6 692
6 692

Вплив
переходу
5
(13 384)
(4)
(13 388)

6 692
72 337

1 205
(12 183)
(12 183)

П(С)БО

МСФЗ
6
(6 692)
(4)
(6 696)
1 205
(5 491)
68 169
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Роз’яснення представлених різниць :
(у тисячах гривень)
№
60
61
8
13
14
15
16
17
20
21
24
25
51
63
54
60
64
64
9
10
18
19
22
23
26
57
59
61
63
65
45
48
42
43
44
66
67
68

Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000)
Реклас бонусів клієнтам
Реклас резерву повернень
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050)
Нарахування амортизації на актив з оренди
Знецінення запасів (за рах.201)
Знецінення запасів (за рах.201)- коригування
Знецінення запасів (за рах.204)
Знецінення запасів (за рах.204)- коригування
Знецінення запасів (за рах.205)
Знецінення запасів (за рах.209)
Знецінення запасів (за рах.209)- коригування
Знецінення запасів (за рах.26)
Знецінення запасів (за рах.26)- коригування
Сторно визнаних витрат за актами з оренди
Реклас закриття рах.79/23
Витрати на збут (рядок 2150)
Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2019 року
Реклас бонусів клієнтам
Інші операційні доходи (рядок 2120)
Реклас операційної курсової різниці
Інші доходи (рядок 2240)
Реклас операційної курсової різниці
Інші операційні витрати (рядок 2180)
Списання інших необоротних активів (рах. 11) - 100% амортизація
Списання інших необоротних активів (рах.11) - коригування
Знецінення запасів (за рах.207)
Знецінення запасів (за рах.207)- коригування
Списання/знецінення МШП
Списання/знецінення МШП- коригування
Резерв під очікування кредитні збитки на дебіторську заборгованість
Нарахування резерву повернень на кінець 2019 року
Нарахування резерву штрафів на кінець 2019 року
Реклас резерву повернень
Реклас закриття рах.79/23
Реклас штрафу за рішенням суду – до інших операційних витрат
Інші фінансові доходи (рядок 2220)
Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті
Визнання доходу від змін у зобов’язанні з оренди
Фінансові витрати (рядок 2250)
Нарахування фінансових витрат з дисконту ЄВРР
Визнання амортизації дисконту за довгостроковими договорами з роялті
Визнання амортизації дисконту на зобов’язання з оренди
Інший сукупний дохід (рядок 2445)
Коригування помилки відображення з протилежним знаком
Коригування помилки відображення з протилежним знаком змін у додатковому капіталі
Відображення відстрочених податкових зобов’язань на дооцінку ОЗ

Сума
коригування
(55 114)
(54 872)
(242)
(100)
(692)
(158)
9
(702)
302
(25)
(20)
58
(1 166)
2 081
901
(687)
53 585
(1 287)
54 872
77 496
77 496
(77 496)
(77 496)
429
(140)
141
(42)
42
(92)
77
(301)
(243)
235
242
687
178
10 259
10 218
41
(1 222)
(626)
(238)
(358)
(12 183)
(13 384)
(4)
1 205

Перехід від національних П(С)БО до МСФЗ не мав істотного впливу на Звіт про рух грошових коштів.
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Звірка капіталу Підприємства на 01.01.2019 (дата переходу на МСФЗ)

(у тисячах гривень)

Дані відповідно до ПСБО
Коригування суми додаткового капіталу
Коригування суми нерозподіленого прибутку
Дані відповідно до МСФЗ

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал
у дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

Разом
власний
капітал

Неоплачений
капітал

96 799

51 650

17

-

(358 531)

(3)

(210 068)

-

(9 297)

-

-

(2 953)

-

(9 297)
(2 953)

96 799

42 353

17

-

(361 484)

(3)

(222 318)

Звірка капіталу Підприємства на 31.12.2019 (порівняльна інформація)

(у тисячах гривень)
Дані відповідно до ПСБО
Коригування суми додаткового капіталу
Коригування суми нерозподіленого прибутку
Дані відповідно до МСФЗ

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал
у дооцінках

96 799
96 799

44 958
(8 092)
36 866

Додатковий
капітал
13
13

Резервний
капітал
-

Нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)
(286 192)
5 062
(281 130)

Неоплачений
капітал
(3)
(3)

Разом
власний
капітал
(144 425)
(8 092)
5 062
(147 455)
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Примітка 6.

СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В ДІЮ

Наступні стандарти та кілька інших поправок та тлумачень не були впроваджені, тому що вони будуть
застосовуватися вперше в наступних періодах, а саме:
Поправки до МСФЗ (ІAS) 1 і МСФЗ (ІAS) 8 – щодо визначення суттєвості.
Рада з МСФЗ вирішила уточнити визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і
відповідним для всіх стандартів. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що пропуск або
неправильне відображення суттєвих елементів впливає на економічні рішення користувачів, прийнятих
на основі фінансової звітності. У новому варіанті визначення інформація вважається істотною, 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 такої фінансової звітності, що містить фінансову
інформацію про конкретну організацію, що звітує.
Поправки застосовуються до періодів, що починаються 1 січня 2020 року або після цієї дати,
дозволяється дострокове застосування. Поправка не матиме впливу на фінансову звітність
Підприємства.
Поправки до МСФЗ 3: Визначення бізнесу
У жовтні 2018 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до визначення бізнесу у МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу», щоб допомогти суб’єктам визначити, чи є придбаний вид діяльності та активів бізнесом чи ні.
Поправки уточнюють мінімальні вимоги до бізнесу, знімають оцінку того, чи здатні учасники ринку
замінити відсутні елементи, додають вказівки, які допоможуть суб’єктам оцінити, чи є придбаний процес
істотним, звужують визначення бізнесу та результатів, а також запроваджують необов'язковий тест на
концентрацію справедливої вартості.
Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2020 року, або
після цієї дати, при цьому допускається їх дострокове застосування. Дані поправки не матимуть
істотного впливу на фінансове положення або фінансові результати діяльності Підприємства.
МСФЗ (IFRS) 17 " Договори страхування"
МСФЗ 17 - 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 застосовується до всіх видів договорів страхування
(страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і
перестрахування) незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій та
фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
МСФЗ 17 набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2021 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 Підприємства.
Примітка 7.

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Станом на звітні дати нематеріальні активи були представлені наступним чином:
31.12.2019
Чиста балансова вартість:
Інші нематеріальні активи
Інвестиції у придбання інших нематеріальних активів (НКІ)
Нематеріальні активи разом

тис. грн.

253
1 402
1 655

01.01.2019
тис. грн.

50
288
338

Нижче приведена деталізація руху нематеріальних активів за 12 місяців 2019 року:
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Інші НА
тис. грн.

НКІ в НА
тис. грн.

Разом
тис. грн.

Первісна вартість:
На початок звітного періоду
Надходження
Вибуття
На кінець звітного періоду

890
244
1 134

288
1 358
(244)
1 402

1 178
1 602
(244)
2 536

Накопичена амортизація:
На початок звітного періоду
Амортизація за період
Вибуття
На кінець звітного періоду

(840)
(41)
(881)

-

(840)
(41)
(881)

Чиста балансова вартість:
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду

50
253

288
1 402

338
1 655

Періоди амортизації нематеріальних активів такі: комп'ютерне програмне забезпечення 1-10 років.
Примітка 8.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Станом на початок та кінець звітного року основні засоби включали наступне:
31.12.2019
Чиста балансова вартість:
Земля, будівлі та споруди
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інші основні засоби
Активи з права користування (оренда)
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби разом

01.01.2019

тис. грн.

тис. грн.

63 181
85 134
13 292
17 743
1 339
1 895

66 448
89 452
15 276
18 834
2 125
1 030

182 584

193 165

Нижче приведена деталізація руху основних засобів за 12 місяців 2019 року:
Земля,
будівлі та
споруди
Первісна або
переоцінена вартість:
На 01 січня 2019 року
Надходження
Вибуття
Знецінення/коригування
На 31 грудня 2019 року
Накопичена
амортизація:
На 01 січня 2019 року
Вибуття
Знецінення/коригування
Амортизація за період
На 31 грудня 2019 року
Чиста балансова
вартість :
На 01 січня 2019 року
На 31 грудня 2019 року

Машини та
обладнання

Інструменти,
прилади та
Транспортні інші основні
засоби
засоби

Активи з
права Незавершені
користуванкапітальні
ня (оренда)
інвестиції

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

79 188
1 121

111 078
3 161
(245)

22 373
1 388
(2 359)

2 125

80 309

113 994

21 402

24 227
1 936
(935)
(548)
24 680

12 740

21 626
(215)

7 097
(1 288)

4 388
17 128

7 449
28 860

2 301
8 110

5 393
(914)
(548)
3 006
6 937

66 448
63 181

89 452
85 134

15 276
13 292

18 834
17 743

Разом

тис. грн.

тис. грн.

(94)

1 030
5 838
(4 973)

2 031

1 895

240 021
13 444
(8 606)
(548)
244 311

-

-

692
692

-

46 856
(2 417)
(548)
17 836
61 727

2 125
1 339

1 030
1 895

193 165
182 584
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Підприємство не припиняє нарахування амортизації на об’єкти основних засобів під час їх переведення
на реконструкцію, модернізацію, консервацію.
Підприємство щорічно переглядає строки корисного використання з метою найбільш надійної оцінки
основних засобів. За підсумками проведеної інвентаризації строки корисного використання залишилися
без істотних змін.
Станом на 31 грудня 2019 року основні засоби балансовою вартістю 173 790 тисяч гривень були
використані Підприємством в якості забезпечення кредитних угод (Примітка 16).
Примітка 9.

ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ ТА ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років складові податку на прибуток були наступними:
(у тисячах гривень)
Поточний податок на прибуток
Доходи (витрати) з відстроченого оподаткування
Податок на прибуток

2019
-

Доходи Підприємства підлягають оподаткуванню лише на території України за ставкою податку 18%. За
результатами діяльності Підприємство отримало податкові збитки у 2019 році у розмірі 157 420 тис.
грн., відповідно податок на прибуток не нараховувався.

Чисельне узгодження між податковою ставкою та бухгалтерським прибутком, помноженим на
застосовувані ставки податку, наведено у наступній таблиці.
(у тисячах гривень)
Дохід до оподаткування
Податок, обчислений за національною ставкою - 18%
Податок, обчислений за внутрішніми податковими ставками, що
застосовуються до чистого доходу, що не обкладається податком, витрат, не
врахованих для цілей оподаткування, та накопичених податкових збитків
Податок на прибуток

2019
73 660
13 259

(13 259)
-

У зв’язку з припущенням, що Підприємство не матиме оподаткованих прибутків до закінчення терміну
використання невикористаних податкових збитків, Підприємство нарахувало резерв на знецінення
відстрочених податкових збитків у розмірі 100%, таким чином відстрочений податковий актив
Підприємством в фінансовій звітності не визнається. У наступному році існує мала вірогідність
отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого будуть реалізовані ці збитки, відповідно існує
мала ймовірність відшкодування відстрочених податкових активів.
Підприємство визнає відстрочені податкові зобов’язання з дооцінки основних засобів, що обліковується
у капіталі.
Рух відстрочених податкових зобов’язанням, пов’язаних з іншим додатковим капітал у 2019 році
представлено наступним чином:

Відстрочені податкові активи на початок періоду
Відстрочені податкові зобов'язання на початок періоду
Відстрочені податкові зобов'язання, визнані в іншому сукупному
доході протягом періоду
Скорочення відстроченого податку, що пов’язано зі зменшенням
резерву переоцінки основних засобів через амортизацію
Відстрочені податкові активи на кінець періоду
Відстрочені податкові зобов'язання на кінець періоду

2019
тис. грн.
(9 297)
1 205
(8 092)
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Примітка 10.
ЗАПАСИ
Станом на початок та кінець звітного року запаси включали наступне:
(у тисячах гривень)
Готова продукція
Матеріали
Незавершене виробництво
Інші запаси
Знецінення готової продукції
Знецінення виробничих матеріалів
Всього

31.12.2019
46 109
35 345
11 234
56 502
(1 166)
(1 040)
146 984

01.01.2019
34 905
29 344
11 011
46 182
(2 081)
(488)
118 873

Станом на 31.12.2019 запаси відображені в звіті про фінансовий стан за найменшою із вартостей:
собівартістю, можливою чистою ціною реалізації.
Примітка 11.

ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА АВАНСИ

Станом на початок та кінець звітного року поточна дебіторська заборгованість включала наступне:
(у тисячах гривень)
Торговельна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Інша фінансові активи (позики)
Передоплати (аванси)
Всього:

31.12.2019
206 376
5 732
3 007
36 223
251 338

01.01.2019
111 740
1 664
3 690
30 735
147 829

Видані позики (інші фінансові активи) мають короткостроковий характер, повертаються на вимогу та
є безвідсотковими.
Рух резерву знецінення та очікуваних кредитних збитків дебіторської заборгованості є таким:
(у тисячах гривень)
Залишок на початок періоду
Нараховано за період
Використано за період
Залишок на кінець періоду

2019

2018

3 725
301
(39)
3 987

13 158
1 952
(11 385)
3 725

Строк погашення торговельної дебіторської заборгованості станом на кінець кожного звітного періоду
подається таким чином:
(у тисячах гривень)
Не прострочена та не знецінена
Прострочена, але не знецінена:
Менше 31 днів
30-60 днів
61-90 днів
91-120 днів
121-365 днів
Більше 1 року
Резерв під очікувані кредитні збитки
Прострочена, та знецінена:
Резерв знецінення
Торговельна дебіторська заборгованість разом

31.12.2019
195 358

01.01.2019
100 994

10 461
953
87
329
153
311
(1 276)
2 711
(2 711)
206 376

9 117
1 011
100
1 046
408
(976)
2 749
(2 749)
111 740

При розрахунку очікуваних кредитних збитків Підприємство використовувало наступні коефіцієнти
дефолту у матриці резервування:
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Група

До 30 днів

30-60 днів

61-90 днів

91-120 днів

Коефіцієнт

3,6%

29,9%

35,6%

75,7%

Примітка 12.

Від 120 днів
до 1 року
12,4%

Сумнівна
(більше 1 року)
100,0%

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ

Станом на початок та кінець звітного року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
включала наступне:
(у тисячах гривень)

31.12.2019

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість з ПДВ
Поточні передоплати податку на прибуток
Всього:
Примітка 13.

01.01.2019

9 812
219

11 976
219

10 031

12 195

ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів в національній валюті України на
поточних банківських рахунках та у касі Підприємства:
(у тисячах гривень)
Грошові кошти в касі - в гривні
Грошові кошти в банку - в гривні
Грошові кошти в банку - в інших валютах
Всього:

31.12.2019
270
5 204
1 586
7 060

01.01.2019
81
6 036
84
6 201

Станом на початок та кінець звітного року та на дату затвердження фінансової звітності на всі поточні
рахунки Підприємства Державною виконавчою службою накладений арешт.
Примітка 14.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

Станом на початок та на кінець звітного року статутний капітал складав 96 798 432 грн., вилучений
капітал складав 3 440 грн. У 2018 року, за рішенням власників, було здійснено об'єднання підприємств,
що знаходяться під спільним контролем шляхом приєднання Товариства з обмеженою відповідальністю
"Лідер – Продукт" до Дочірнього підприємства "Старокостянтинівський молочний завод".
Інформація про статутний капітал представлена наступним чином:
(у тисячах гривень)
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал в результаті об’єднання
Вилучений капітал
Всього:

31.12.2019

01.01.2019

96 798
1
(3)

96 798
1
(3)

96 796

96 796

Інформація про учасників, які володіють частками в статутному капіталі Підприємства наведена в
таблиці:
31.12.2019
01.01.2019
Перелік засновників
Частка
Сума
Частка
Сума
(учасників)
власності,
вкладу,
власності,
вкладу,
%
грн.
%
грн.
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПІДПРИЄМСТВО З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
"ДОВІРА-КАПІТАЛ"

99,9964

96 794 992

99,9964

96 794 992

Вилучений капітал
Всього

0,0036
100%

3 440
96 798 432

0,0036
100%

3 440
96 798 432

45

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Власниками істотної участі та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є: Сліпчук
Олександр Костянтинович та Євланчик Сергій Сергійович.
Примітка 15.

РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Рух резерву переоцінки основних засобів станом на кінець звітних періодів було представлено
наступним чином:
(у тисячах гривень)
Залишок на початок періоду
Амортизація переоцінки основних засобів з урахуванням ВПЗ
Залишок на кінець періоду

Примітка 16.

2019
42 353
(5 487)
36 866

2018
47 363
(5 010)
42 353

БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ

Станом на 31 грудня та 1 січня 2019 року заборгованість за кредитами була представлена наступним
чином:
(у тисячах гривень)
31.12.2019
01.01.2019
Довгострокова заборгованість за кредитами
148 837
178 740
Довгострокова заборгованість за % за кредитами
13 665
16 403
Інші довгострокові позики у валюті
3 041
2 656
Короткострокова заборгованість за кредитами
7 056
21 248
Короткострокові кредити
64 300
65 000
Банківські кредити разом
236 899
284 047
Станом на 31 грудня та 1 січня 2019 року Підприємство має дві позики: кредит від Кредит Вест Банк та
кредит ЄБРР.
Валюта

ЄБРР
Кредит Вест Банк Україна

EUR
UAH

Дата
відкриття

Дата
погашення

Процентна
ставка (%)

31.03.2011
05.02.2018

30.11.2024
05.02.2021

5-7%
15,89%

Детальна інформація про банківські кредити представлена наступним чином:
(у тисячах гривень)
ЄБРР
Дисконт на відстрочений платіж ЄБРР
Кредит Вест Банк Україна
Інші позики
Банківські кредити разом

31.12.2019
173 147
(3 589)
64 300
3 041
236 899

01.01.2019
220 606
(4 215)
65 000
2 656
284 047

Валютний профіль фінансових зобов'язань представлена наступним чином:
31.12.2019
UAH
64 300
EUR
172 599
Банківські кредити разом
236 899

01.01.2019
65 000
219 047
284 047

Активи, що використані в якості застави за кредитом ЄБРР, включають майно та землю в
Старокостянтинові, обладнання для виробництва молока та виробництва твердого сиру, а також торгові
марки, станом на 31 грудня 2019 року балансова вартість яких складає 173 790 тисяч гривень.
Примітка 17.

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВИПЛАТ ПРАЦІВНИКАМ

Поточні зобов'язання та забезпечення з виплат працівникам представлені наступним чином:
(у тисячах гривень)
31.12.2019
01.01.2019
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці
5 358
4 706
Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування
960
936
Всього
6 318
5 642
Поточні забезпечення на оплату щорічних відпусток
Разом поточних зобов'язань та забезпечень з виплат працівникам

4 116
10 434

3 522
9 164
46

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»

Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Рух резерву на забезпечення з виплат працівникам представлено наступним чином:
2019
3 522
6 892
(6 298)
4 116

Забезпечення відпусток на початок звітного періоду
Нарахування/(Списання)
Використання відпусток
Забезпечення відпусток на кінець періоду

2018
2 987
6 268
(5 733)
3 522

Нараховані витрати на персонал за звітний період відображені у примітках 17, 18, 20.
Примітка 18.

ДИВІДЕНДИ

Станом на початок та кінець звітного року кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
представлена наступним чином:
(у тисячах гривень)
Розрахунки з учасниками
Разом

31.12.2019
39 990
39 990

01.01.2019
39 990
39 990

Дивіденди визнаються у фінансовій звітності, коли вони стають юридично виплаченими. Підприємство
не виплачувало дивіденди за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року.
Примітка 19.

ПОТОЧНА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА ТОВАРИ, РОБОТИ, ПОСЛУГИ ТА ІНШІ
ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Станом на початок та кінець звітного року торговельна та інша кредиторська заборгованість включали
наступне:
31.12.2019
01.01.2019
Торгова кредиторська заборгованість
317 155
310 409
Інша кредиторська заборгованість
37 326
8 233
Отримана передоплата
50 269
37 168
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
7 910
22 192
Розрахунки з бюджетом
621
487
Торговельна та інша кредиторська заборгованість разом
413 281
378 489
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями включала наступне:
Короткострокова заборгованість за кредитами (Примітка 16)
Поточні зобов’язання з оренди (Примітка 20)
Разом

31.12.2019
7 056
854
7 910

Керівництво Підприємства вважає, що балансова вартість торгової
заборгованості є достатньо наближеною до їх справедливої вартості.
Примітка 20.

та

01.01.2019
21 248
944
22 192
іншої

кредиторської

ОРЕНДА

Станом на початок та кінець звітного року заборгованість за договорами з довгострокової оренди є
наступною:
(тис. грн.)
31.12.2019
01.01.2019
Довгострокові зобов’язання з оренди
Поточні зобов’язання з оренди
Разом

572
854
1 426

1 181
944
2 125

Витрати з оренди склали у складі адміністративних витрат та витрат на збут за рік, що закінчився:
2019
(тис. грн)
Витрати на короткострокову оренду та на оренду
об’єктів з низкою вартістю

151
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Витрати, пов’язані зі змінними орендними виплатами,
не включеними в оцінку зобов’язань з оренди, та що
увійшли в витрати на виробництво

-

Витрати на оренду по довгостроковим договорам, що визнані в прибутках та збитках за рік, що
закінчився:
2019
Амортизація права користування
Фінансові витрати (відсотки)
Разом

Примітка 21.

692
358
1 050

ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Доходи від реалізації в 2019 році включали наступне:
(у тисячах гривень)
Вид товарів або послуг:
Фірмові (включаючи бонуси)
Напої (включаючи бонуси)
Небрендовані продукти
Дистрибуційні послуги (у тому числі бонуси)
Додаткові продукти
Валовий дохід від реалізації
Нарахування бонусів та повернень
Разом дохід за договорами з покупцями

939 381
57 965
235 991
67 202
397 302
1 697 841
(55 114)
1 642 727

Географічні регіони:
Україна
Казахстан, Азербайджан
Польща
Інші країни
Разом дохід за договорами з покупцями

1 432 580
58 869
31 067
120 211
1 642 727

2019

До собівартості реалізованої продукції були включені наступні витрати за 2019 рік:
(у тисячах гривень)
Сировина та витратні матеріали, виробничі накладні витрати
Заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення
Амортизація, ремонт та утримання ОЗ
Енергоресурси та інші витрати
Разом собівартість реалізації

2019
(1 024 094)
(106 681)
(21 182)
(336 332)
(1 488 289)

До адміністративних витрат були включені наступні витрати за 2019 рік:
(у тисячах гривень)
Заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення
PR, призначений брокер, секретар, юридичні послуги тощо.
Безпека
Паливо, поточний ремонт та обслуговування, оренда
Банківське обслуговування
Інформаційні послуги
Податки та обов'язкові платежі
IT матеріали, побутові витрати, інші матеріали
Знос та амортизація
Амортизація активів з права користування (орендою)
Відрядження
Аудиторські послуги
Інші адміністративні витрати
Всього

2019
(11 273)
(1 543)
(3 121)
(3 832)
(2 000)
(1 177)
(1 018)
(826)
(800)
(692)
(676)
(294)
(1 433)
(28 685)
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
До витрат на збут були включені наступні витрати за 2019 рік:
(у тисячах гривень)
Роялті
Реклама, маркетинг, акції
Заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення (Примітка __)
Вартість доставки
Паливо, поточний ремонт та обслуговування, оренда
Винагорода комісіонерам
Упаковка
Ветеринарні сертифікати, медичне обстеження, дозволи
Знос та амортизація
Інші витрати на продаж та дистрибуцію
Всього
Примітка 22.

2019
(28 113)
(18 714)
(12 134)
(16 704)
(6 334)
(5 079)
(2 843)
(2 484)
(440)
(3 135)
(95 980)

ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

До інших операційних доходів були включені наступні доходи за 2019 рік:
(у тисячах гривень)
Дохід від реалізації іноземної валюти
Дохід від операційної курсової різниці
Дохід від реалізації запасів (ТМЦ)
Дохід від отриманих пені, штрафів
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Інші доходи
Всього

2019
206 005
77 995
2 305
1 568
4 851
430
293 154

До інших операційних витрат були включені наступні витрати за 2019 рік:
(у тисячах гривень)
Собівартість реалізованої іноземної валюти
Втрати від операційної курсової різниці
Собівартість реалізованих запасів (ТМЦ)
Знецінення, уцінка, списання товарних запасів
Пеня, штрафні санкції
Знецінення дебіторської заборгованості
Інші витрати
Всього
Примітка 23.

2019
(206 506)
(1 022)
(1 805)
(5 352)
(1 251)
(947)
(1 101)
(217 984)

ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Нижче представлена деталізована інформація про фінансові доходи Підприємства:
(у тисячах гривень)
Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті
Дохід від модифікації договору з оренди
Інші фінансові доходи
Всього

2019
10 218
41
28
10 287

Нижче представлена деталізована інформація про фінансові витрати Підприємства:
(у тисячах гривень)
Витрати на сплату відсотків по кредитам ЄВРР
Відсотки за користування кредитами
Витрати за факторинг та інші фінансові витрати
Амортизація дисконту за довгостроковими договорами
Відсотки за активами з права користування (орендою)
Всього

2019
(5 607)
(12 514)
(461)
(864)
(358)
(19 804)
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Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
Примітка 24.
ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Нижче наведена деталізована інформація про інші доходи Підприємства:
(у тисячах гривень)
Дохід від реалізації необоротних активів
Інші доходи (в т.ч. оприбуткування матеріалів)
Всього
Нижче наведена деталізована інформація про інші витрати Підприємства:
(у тисячах гривень)
Втрати від неопераційної курсової різниці
Залишкова вартість списаних необоротних активів
Залишкова вартість реалізованих необоротних активів
Всього
Примітка 25.

2019
1 090
674
1 764

2019
(22 365)
(761)
(404)
(23 530)

ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ

Пов’язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов’язані особи, також операції
між пов’язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з непов’язаними
особами. Керівництво вважає, що Підприємство здійснює відповідні процедури для визначення та
відповідного розкриття операцій з пов’язаними сторонами.
Продаж товарів та послуг пов'язаним особам та придбання у пов'язаних сторін наведені нижче.
2019
2018
Дохід від реалізації
9 647
9 094
Собівартість реалізації
8 403
7 912
Адміністративні витрати
338
364
Інші операційні витрати
579
637
Придбання ТМЦ
25 060
21 619
Залишки від / до пов’язаних сторін на початок та кінець звітного періоду наведені нижче:
Дебіторська заборгованість та передоплата
Інші фінансові активи
Торговельна та інша кредиторська заборгованість

31.12.2019

01.01.2019

46 723
1 997
246 722

46 723
1 997
246 722

Усі продажі та закупівлі здійснювались із пов'язаними сторонами під загальним контролем кінцевих
бенефіціарів Підприємства. Кінцевими власниками та бенефіціарами пов'язаних сторін є пан Олександр
Сліпчук та пан Сергій Євланчик.
У 2019 році комерційні відносини Підприємства із пов'язаними сторонами включали продаж, закупівлю,
надання послуг. Умови договорів із пов'язаними сторонами були подібними до умов, що застосовуються
в угодах з незв’язаними сторонами. Ніяких гарантій, наданих або наданих Підприємством пов'язаним
сторонам, не було, і навпаки.
Витрати на винагороди ключовому управлінському персоналу
Загальна сума витрат з виплат старшому керівному персоналу у вигляді короткострокової винагороди
склала:
(у тисячах гривень)
Заробітна плата та премії
Нарахування на заробітну плату (ЄСВ)
Загальна сума винагород

2019
2 111
443
2 554
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Примітка 26.
УМОВНІ І КОНТРАКТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Економічне середовище
Підприємство здійснює більшість операцій в Україні. Закони та інші нормативно-правові акти, що
впливають на діяльність Підприємства, можуть бути змінені та доповнені протягом короткого періоду.
Як результат, активи та операційна діяльність можуть бути схильні до ризику, якщо відбудуться будь-які
несприятливі зміни в політичному та економічному середовищі.
Оподаткування
Внаслідок нестабільного економічного середовища в Україні податкові органи України приділяють все
більшу увагу діловим спільнотам. У зв'язку з цим місцеве та національне податкове законодавство
постійно змінюються. Положення різних законодавчих та нормативно-правових актів не завжди чітко
сформульовані, і їх тлумачення залежать від думки податкового органу та Міністерства фінансів.
Звичайною є практика виникнення розбіжностей між місцевими, регіональними та республіканськими
органами оподаткування. У відповідних нормативно-правових актах, законах та рішеннях існує система
штрафу за заявлені або виявлені порушення. Штрафи включають конфіскацію суми в суперечці (у разі
порушення закону). Ці факти створюють податкові ризики, а це означає, що Підприємство може
зазнавати ризику додаткових податкових зобов’язань, штрафів та пені. Ці ризики значно перевищують
ризики в країнах із розвиненою системою оподаткування.
Пенсійні та інші зобов'язання
Співробітники Підприємства отримують пенсійні виплати від Пенсійного фонду, відповідно до чинного
законодавства України. Підприємство повинно внести певний відсоток від заробітної плати до
Пенсійного фонду для фінансування виплат. Єдине зобов'язання Підприємства стосовно цього
пенсійного плану - це внести зазначені внески із зарплати. Станом на 31 грудня 2018 та 2017 років
Підприємство не мала зобов’язань за додаткові пенсії, медичне обслуговування, страхові виплати або
пенсійні виплати перед своїми нинішніми чи колишніми працівниками.
Дотримання угод
Угоди Підприємства, пов'язані, головним чином, з позиками банків. Недотримання таких договорів може
спричинити негативні наслідки для Підприємства. Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство
порушило деякі домовленості щодо позики з ЄБРР, однак ЄБРР не надав письмову згоду на виняток
щодо цих порушень, проте вимоги щодо негайного повернення позики не було. Підприємство
продовжує спілкуватися з ЄБРР, та виплати позик виконуються у міру їх настання.
Судові справи та позовні вимоги
На діяльність та фінансовий стан Підприємства надалі впливатимуть українські політичні події,
включаючи застосування чинного та майбутнього законодавства та податкового регулювання.
Керівництво вважає, що Підприємство дотримується всіх нормативно-правових актів та сплачує або
нараховує всі податки, що застосовуються. У звичайному діяльності Підприємство підпадає під різні
судові дії та скарги. Керівництво вважає, що остаточна відповідальність, якщо виникне внаслідок таких
дій або скарг, не матиме істотного негативного впливу на фінансовий стан або результати діяльності
Підприємства. Там, де ризик відтоку ресурсів є ймовірним, Підприємство нараховує зобов'язання на
основі найкращої оцінки керівництва.
Інше
Станом на 31 грудня 2018 року Підприємство не має жодної фінансової оренди та не приймає
зобов'язань щодо придбання, капітальних зобов'язань, порук та гарантій.

Примітка 27.

ЗМІНИ В ЗОБОВ'ЯЗАННЯХ, ОБУМОВЛЕНИХ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

(у тисячах гривень)
На 01 січня 2019 року
Рух коштів
Негрошові потоки
Зміна валютних курсів
Нараховані відсотки
Нарахований дисконт
На 31 грудня 2019 року

Банківські
кредити
271 859
1 793
(28 708)
244 944

Дисконт на
відстрочений
платіж
(4 215)
626
(3 589)

Відсотки
до сплати
16 403
(17 468)

Разом зобов'язання
від фінансової
діяльності
284 047
(15 675)

(3 391)
18 121
13 665

(32 099)
18 121
626
236 899
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Примітка 28.
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Основними ризиками, з якими стикається бізнес Підприємства, є кредитний ризик, ризик ліквідності та
ринковий ризик, включаючи ризик процентної ставки справедливої вартості або грошових потоків та
валютний ризик. Основна мета програми управління ризиками Підприємства - оцінити, контролювати та
керувати цими ризиками та мінімізувати можливі негативні наслідки для фінансових показників та
власників Підприємства. Генеральний директор Підприємства відповідає за управління ризиками та
впровадження всіх політик.
Категорії фінансових інструментів
Станом на 31 грудня та на 01 січня 2019 року:

(у тисячах гривень)
Фінансові активи
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою
вартістю:
Торговельна та інша дебіторська заборгованість (без урахування
нефінансових активів)
Інші фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Разом фінансові активи
Фінансові зобов'язання
Зобов'язання що обліковуються за амортизованою вартістю:
Банківські кредити
Торговельна та інша кредиторська заборгованість (без урахування
нефінансових зобов'язань)
Разом фінансові зобов'язання

31.12.2019

01.01.2019

206 376
3 007
7 060
216 443

111 740
3 690
6 201
121 631

236 899

284 047

318 009
554 908

311 353
595 400

Кредитний ризик
Кредитний ризик - це ризик того, що контрагент не зможе в повному обсязі виконати свої зобов'язання.
Підприємство ДП "Старокостянтинівський молочний завод" в основному піддається ризику по
договірним зобов’язанням. Підприємство управляє своїм кредитним ризиком через політику оцінки
ризику Підприємства, оцінюючи кожного нового клієнта перед тим, як підписати контракт,
використовуючи такі критерії: історія торгівлі та потужність власного балансу. Підприємство
намагається зменшити кредитний ризик шляхом проведення періодичних оглядів, що включає
отримання зовнішніх рейтингів, а в деяких випадках і банківські довідки.
Відповідно до політики оцінки ризику Підприємства, що застосовується на місцевому рівні, кожен новий
клієнт оцінюється перед тим, як укладати договори; історія торгівлі та положення про фінансовий стан
Підприємства є основними показниками кредитоспроможності. Починаючи комерційні відносини з
Підприємством, новому клієнту пропонуються умови, які значно суворіші, ніж ті, що існують для діючих
клієнтів, і, як правило, передбачають умови платежів при доставці грошових коштів та політику
неповернення (вимоги щодо якості виключені). Якщо відносини успішно прогресують, умови поступово
послаблюються, щоб відповідати нормальній діловій практиці Підприємства та місцевим особливостям,
як цього вимагає ринок.
Періодичний огляд Підприємства включає зовнішні рейтинги, коли вони доступні, а в деяких випадках і
банківські довідники. Ліміти закупівлі встановлюються для кожного замовника, що представляє
максимальну відкриту суму без необхідності затвердження генерального директора. Ці обмеження
переглядаються щоквартально. Клієнти, які не досягають базової кредитоспроможності Підприємства,
можуть укладати з Підприємством лише договори на основі передплат.
Кількісне розкриття інформації щодо кредитного ризику стосовно торгової та іншої дебіторської
заборгованості, яка не є простроченою або знеціненою, проводиться в Примітці 11.
Максимальна складова впливу кредитного ризику на торгову та іншу дебіторську заборгованість на
звітну дату - це справедлива вартість торгової та іншої дебіторської заборгованості.
Кредитні контролери Підприємства щодня відстежують використання кредитних лімітів клієнтом і
негайно застосовують припинення постачання у разі перевищення індивідуальних лімітів. Процедура
Підприємства щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості включає наступні кроки:
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- ідентифікація дати та точної суми простроченої дебіторської заборгованості, припинення всіх
подальших поставок та пересилання замовнику реквізитів належної суми та повідомлення про
несплату - через 3 дні після прострочення;
- доставка замовнику офіційної вимоги про прострочену суму та візит представника відділу контролю
до приміщення клієнта - через 2 тижні;
- подання позову до господарського суду про повернення простроченої суми та суми зборів за
несвоєчасну оплату - через 2 тижні;
- отримання судового наказу про повернення належної суми та співпрацю з приставом - через 2 тижні.
В результаті процедур кредитного контролю та оцінки ризиків Підприємство не очікує суттєвих втрат від
невиконання контрагентами на звітну дату жодного з фінансових інструментів, які зараз
використовуються в бізнесі.
Кредитний ризик також виникає щодо грошових коштів та їх еквівалентів та депозитів у банках та
фінансових установах. Підприємство здійснює моніторинг банків та фінансових установ, з якими вона
працює, щоб забезпечити виконання стандартів кредитоспроможності.
Максимальна складова впливу кредитного ризику на грошові коштів та їх еквіваленти та депозити у
банках та фінансових установах на звітну дату - є справедлива вартість залишків грошових коштів,
належних цим банкам та фінансовим установам.
Грошові кошти та короткострокові депозити зберігаються на рахунках у наступних банках:
2019
2018
31.12.2019 01.01.2019
Банк
Рейтинг Рейтинг
тис. грн.
тис. грн.
АТ «Райффайзен Банк Аваль»
uaAA
uaAA
869
730
АТ «ОТП-Банк»
uaAA
uaAA
17
14
Банк Восток
A3.ua
A3.ua
1
27
АТ «Кредит Вест»
uaAA+
uaAA+
5877
5 342
Приватбанк
uaAA
uaAA
26
7
Інші (готівка)
270
81
Разом
7 060
6 201
Підприємство не використовує деривативів для управління кредитним ризиком, хоча в певних
поодиноких випадках може вжити заходів для пом’якшення таких ризиків, якщо він достатньо
сконцентрований.
Підприємство піддається ризику непогашення по кредитам, виданим третім особам, пов'язаним особам
та працівникам. Цей ризик вважається низьким і ним керується відповідно до політики оцінки ризику
Підприємства.
У таблиці нижче, наведені суми по вищевказаному ризику за звітний період:
31.12.2019
01.01.2019
Балансова
НезабезпечеБалансова
Незабезпечевартість
на вартість
вартість
на вартість
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.
Грошові кошти та їх еквіваленти
7 060
7 060
6 201
6 201
Торгова дебіторська заборгованість
206 376
206 376
111 740
111 740
Інші фінансові активи
3 007
3 007
3 690
3 690
216 443
216 443
121 631
121 631
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – це ризик пов'язаний з виникненням можливих труднощів щодо залученням коштів
для виконання фінансових зобов'язань. Політика Підприємства полягає в тому, щоб у неї було
достатньо грошових коштів для виконання своїх зобов’язань, підтримуючи мінімальний грошовий ліміт
на банківських рахунках з можливістю отримання овердрафту за необхідністю. Підприємство також
прагне зменшити ризик ліквідності шляхом встановлення відсоткових ставок, та як наслідок
підтримання стабільності грошових потоків по всіх запозиченнях. Детальна інформація міститься в
Примітці 16.
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Підрозділи Підприємства мають різні профілі вимог до ліквідності. Оскільки продукція Підприємства має
виробництво короткого циклу та довгого циклом, ризик ліквідності кожного підрозділу контролюється та
керується централізовано функцією казначейства Підприємства. Кожен підрозділ має касовий бюджет
на основі грошових бюджетів у казначействі Підприємства. Грошові бюджети встановлюються на
місцевому рівні та попередньо узгоджуються генеральним директором.
Генеральний директор (та Рада, якщо це вимагається) щомісяця отримує поточні квартальні прогнози
грошових потоків, а також інформацію про щоденні залишки грошових коштів на кожному підрозділу та
в цілому. Для звичайного ведення бізнесу для фінансування поточних потреб у ліквідності
Підприємство покладається на поєднання наявних засобів овердрафту та грошових залишків.
Капітальні витрати, зазвичай, фінансуються за рахунок довгострокових банківських позик. У разі
неадекватних залишків грошових коштів та засобів овердрафту, близьких до узгоджених лімітів,
Підприємство, як очікується, повернеться до надзвичайного фінансування, наданого шляхом
тимчасового заморожування поточної частини капітальних витрат, негайного зменшення операційних
витрат, відстрочки платежів третім сторонам та розширення лімітів овердрафту. Незважаючи на те, що
таке положення ніколи не виникало в минулому, таке надзвичайне фінансування є останньою
інстанцією, якою Підприємства, можливо, доведеться скористатися, забезпечуючи постійну
безперервність бізнесу.
Ринковий ризик
Ринковий ризик може виникати внаслідок використання процентними, торговими та валютними
фінансовими інструментами Підприємства. Ринковий ризик включає ризик процентної ставки
справедливої вартості, валютний ризик та ризик товарних цін і далі оцінюється нижче:
Ризик зміни процентної ставки
Ризик зміни відсоткової ставки виникає у Підприємства лише з короткострокових кредитів і вважається
незначним. Підприємство аналізує ризик впливу відсоткових ставок щорічно. Детальна інформація
міститься в Примітці 16.
Аналіз чутливості проводиться, застосовуючи різні сценарії зміни відсоткових ставок до позик. Зміна
відсоткової ставки на 1 пункт (що є максимально розумним очікуванням зміни відсоткових ставок)
спричинить зниження відсоткових витрат.
Валютний ризик
Незалежно від збільшення продажів в Україні, керівництво Підприємства вважає, що валютний ризик є
досить високим. Цей ризик може виражатися у зростанні валют залежної сировини (рослинних жирів),
пакувальних матеріалів, енергоресурсів та палива. Підприємство робить все можливе, щоб мінімізувати
цей ризик, знаходячи аналоги сировини та інших компонентів. Збільшення експортних продажів - це ще
один крок, спрямований на подолання валютних ризиків. Всі продажі здійснюються у стабільній валюті.
Закупівля сирого молока, основної напівпереробленої продукції та інших компонентів собівартості
виробляється в Україні та представлена в гривнях. Усі залишки заборгованості за кредиторською
заборгованістю Підприємства представлені у гривнях. Аналіз валюти наведено в Примітці 19.
Підприємство має довгострокову позику від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для
цілей модернізації. Цей борг виражений у євро. Таким чином, Підприємство наражається на ризик
обмінного курсу, який полягає у можливості підвищення курсу євро (EUR) щодо гривні (UAH).
Ризик зміни цін на товар
Для української економіки характерні високі темпи інфляції. Така ситуація може призвести до
підвищення ставок НБУ, що збільшить ставку кредитування українських банків. Підприємство, як
правило, відчуває зростання певних витрат, пов'язаних з інфляцією, включаючи заробітну плату та
оренду, витрати на пальне, які чутливі до зростання загального рівня цін в Україні. Керівництво
Підприємства вважає, що існує високий ризик зростання мінімальної заробітної плати в Україні, але
через конкурентний тиск це не вплине на зміну продовольчих цін, тому операційна маржа може зазнати
змін. Відповідно, високі темпи інфляції в Україні можуть збільшити собівартість Підприємства та
зменшити її рентабельність. Мінімізація ризику може бути досягнута шляхом швидкого реагування на
темпи зростання ринку та своєчасності підвищення цін на готову продукцію.
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Підприємство контролює ціни на брендовану продукцію шляхом своєчасних змін відпускних цін
відповідно до розвитку ринку та конкуренції.
Підприємство також піддається ризику цінових цін на сировину для знежиреного молока . Ціна на цей
товар визначається світовим та внутрішнім ринком. На прибутковість продукції негативно вплинули
більш високі ціни на сире молоко.
Операційний ризик
Операційний ризик - це ризик, що виникає внаслідок відмов функціонування системи, помилок людини,
шахрайства або зовнішніх подій. Якщо контроль не працює, це може мати юридичні наслідки або
призвести до фінансових втрат. Підприємство не може очікувати, що всі операційні ризики будуть
ліквідовані, але за допомогою системи контролю та моніторингу потенційних ризиків Підприємство може
управляти ними. Система контролю забезпечує ефективний поділ обов'язків, прав доступу,
затвердження та перевірки, навчання персоналу та процедури оцінки.
Примітка 29.

ПОЛІТИКА ЩОДО УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ

Підприємство здійснює управління капіталом для забезпечення безперервної діяльності Підприємства в
осяжному майбутньому і одночасної максимізації прибутку власників/акціонерів за рахунок оптимізації
співвідношення позикових і власних коштів. Підприємство здійснює контроль капіталу, використовуючи
співвідношення власних і позикових коштів, яке розраховується шляхом ділення чистої заборгованості
на суму капіталу. У чисту заборгованість включаються кредити і позики, торговельна та інша
кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
Співвідношення позикових і власних коштів на звітну дату представлено наступним чином:
31.12.2019
01.01.2019
тис. грн.
тис. грн.
Банківські кредити
236 899
284 047
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
318 009
311 353
За вирахуванням грошей та їх еквівалентів
(7 060)
(6 201)
Чисті позикові кошти
547 848
589 199
Власний капітал
(147 455)
(222 318)
Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу
-372%
-265%
Примітка 30.

ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ ТА РОЗКРИТТЯ

В таблиці нижче представлена ієрархія джерел оцінок справедливої вартості активів та зобов’язань
Підприємства за справедливою вартістю.
Ієрархія джерел оцінок активів та зобов’язань за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2019 року
за рівнями використанням даних:
Рівень 1 – Дані котирувань на активних ринках
Рівень 2 - Значні спостережувані вихідні дані
Рівень 3 - Значні неспостережувані вихідні дані
Оцінка справедливої вартості за
рівнями використанням даних
Разом

Активи, справедлива вартість яких
розкривається
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
Інші фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Зобов’язання, справедлива вартість яких
розкривається
Банківські кредити
Торговельна та інша кредиторська заборгованість

Рівень 1

Рівень 2

Рівень 3

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

тис. грн.

206 376
3 007
7 060

-

7 060

206 376
3 007
-

236 899
318 009

-

236 899
-

318 009
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Ієрархія джерел оцінок активів та зобов’язань за справедливою вартістю станом на 01 січня 2019 року
Оцінка справедливої вартості за
рівнями використанням даних
Разом
Рівень 1
Рівень 2
Рівень 3
тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.
Активи, справедлива вартість яких
розкривається
111 740
Торговельна та інша дебіторська заборгованість
111 740
3 690
Інші фінансові активи
3 690
6 201
Грошові кошти та їх еквіваленти
6 201
Зобов’язання, справедлива вартість яких
розкривається
284 047
Банківські кредити
284 047
311 353
Торговельна та інша кредиторська заборгованість
311 353
За звітні періоди переведення між Рівнем 1, Рівнем 2 та Рівнем 3 джерел справедливої вартості не
здійснювались.
Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості
Підприємства, відображених у фінансовій звітності, за категоріями.
Балансова вартість

Фінансові активи
Торговельна та інша дебіторська
заборгованість
Інші фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Фінансові зобов'язання
Банківські кредити
Торговельна та інша кредиторська
заборгованість

Примітка 31.

фінансових

інструментів

Справедлива вартість

31.12.2019
тис. грн.

01.01.2019
тис. грн.

31.12.2019
тис. грн.

01.01.2019
тис. грн.

206 376
3 007
7 060
216 443

111 740
3 690
6 201
121 631

206 376
3 007
7 060
216 443

111 740
3 690
6 201
121 631

236 899

284 047

236 899

284 047

318 009
554 908

311 353
595 400

318 009
554 908

311 353
595 400

ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ

ЄБРР - порушення кредитних договорів
Станом на 31 грудня 2019 року Підприємство порушила певні умови щодо позики з ЄБРР. Умови
включали відповідність коефіцієнту покриття боргу та відношення боргу до EBITDA. За домовленістю
між усіма сторонами виплата траншу в грудні була перенесена на наступні періоди. ЄБРР не надав
письмову згоду на виняток щодо цих порушень, проте вимоги щодо негайного повернення позики не
було. Підприємство продовжує спілкуватися з ЄБРР, та виплати позик виконуються у міру їх настання.
Підприємство продовжувало сплачувати певні суми ЄБРР за узгодженим графіком. Підприємство
здійснювала розстрочку платежів відповідно до вимог за домовленістю між усіма сторонами.
Розстрочка
У І кварталі 2020 року Підприємство, згідно з умовами угоди з ЄБРР, погодилася відстрочити виплату
на 200 000 EUR, в результаті чого виплата виникла в розмірі 14 752,75 EUR плюс виплата відсотків в
розмірі 37 906 EUR. У ІІ кварталі 2020 р. Підприємство, на умовах угоди з ЄБРР, погодилася відкласти
виплату 200 000 EUR, в результаті чого виплата складатиме 32 934,57 EUR плюс виплата відсотків 38
671,92 EUR.
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