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Думка із застереженням 
         Ми провели аудит фінансової звітності ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» (далі – ДП 
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ  МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» або Підприємство), що складається 
із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2020 року, Звіту про фінансові  
результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний 
капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, та приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  
          На нашу думку, за винятком впливу питання описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Підприємства на 31 грудня 2020 року, її фінансові 
результати  і грошові потоки за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Основа для думки із застереженням 
         У зв’язку з тим, що ми були призначені аудиторами ДП 
«СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 24 березня 2021 року, ми не змогли 
спостерігати за інвентаризацією на початок та кінець 2020 року. За допомогою 
альтернативних процедур ми не змогли впевнитися в кількості запасів, утримуваних 
Підприємством станом на 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, які відображені в 
Балансі (Звіті про фінансовий стан)  в сумах 271 067 тис. грн і 146 984 тис. грн. відповідно. У 
зв’язку з цим ми не змогли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях запасів 
відображених в  Балансі (Звіті про фінансовий стан). Оскільки залишки запасів на початок 
періоду впливають на визначення фінансових результатів, ми не змогли визначити чи існує 
потреба в коригуванні прибутку за рік у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний 
дохід).  

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність, згідно з цими стандартами, викладено в розділі «Відповідальність аудитора 

за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 

Підприємства, згідно з «Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів» Ради з 

Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (далі – Міжнародний кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 

виконали всі інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Міжнародного кодексу 

РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 

для використання їх як основи для нашої думки. 
 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 
найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці 
питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та 
враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої 
думки щодо цих питань. 

 
        1. Балансова вартість основних засобів ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» станом на 31 грудня 2020 року склала  337 090 тис. грн. (в т. ч. 
первісна вартість – 341 176 тис. грн., знос – 4 086 тис. грн.). Основні засоби, які належать 
Підприємству, обліковуються за переоціненою вартістю. Як зазначено в Примітці № 8, 
станом на 01.12.2020  незалежними експертами-оцінювачами було здійснено   оцінку 
вартості основних засобів, що належать до груп «Земля, будівлі і споруди», «Машини і 
обладнання», «Транспортні засоби», «Інструменти, прилади та інші основні засоби». Оцінка 
основних засобів проведена з використанням витратного, порівняльного та дохідного 
підходів.  В результаті проведеної оцінки балансова вартість основних засобів  збільшилась 
на 156 246 тис. грн.   

 Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що оцінка справедливої 

вартості включає значні припущення та передбачає застосування суб’єктивного судження. 

Крім того, основні засоби є суттєвою статтею для фінансової звітності Підприємства. 

 Наші аудиторські процедури включали, зокрема: аналіз використаної методології оцінки; 

аналіз інформації, отриманої із зовнішніх джерел, стосовно ринкової вартості аналогічних 

об’єктів; інспектування. 



Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми 

для отримання доказів стосовно відображення основних засобів в фінансовій звітності. 

 
      2. Станом на 31 грудня 2020 року балансова вартість поточної  дебіторської 
заборгованості  та  виданих авансів становить 214 834  тис. грн., резерв під очікувані 
кредитні збитки – 2 745 тис. грн. Підприємство застосувало для торгової дебіторської 
заборгованості та контрактних активів спрощений підхід щодо визначення очікуваних 
кредитних втрат, який передбачає, що резерв на будь-яку звітну дату розраховується шляхом 
розгляду можливих дефолтів протягом усього терміну дії фінансового активу. Підприємство 
використовує матрицю резервування, яка ґрунтується на історичних спостереженнях 
кредитних втрат і коригується з урахуванням прогнозних оцінок ( специфічних для дебіторів 
і загальних економічних умов). Інформація щодо дебіторської заборгованості  розкрита в 
примітках №№ 3;  4; 11; ,28. 
     Ми визнали це питання ключовим питанням аудиту, тому що використання моделі та 
припущень щодо оцінки резерву очікуваних кредитних збитків потребує застосування 
професійного судження керівництва і базується на певних припущеннях та аналізі різних 
факторів.  

Наші аудиторські  процедури включали наступне: аналіз положень облікової політики 
на предмет відповідності вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»; аналіз умов договорів 
щодо терміну погашення дебіторської заборгованості; перевірка отримання оплати від 
дебіторів після звітної дати; аналіз обґрунтованості визначення управлінським персоналом 
ставок резервування; оцінка достатності розкриття інформації в примітках до фінансової 
звітності. 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та 
достатніми для отримання доказів стосовно оцінки дебіторської заборгованості у 
відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».  
 
Інші питання 
    Аудит попередньої фінансової звітності ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД» за рік, що закінчився  31 грудня 2019 року  був проведений  іншим аудитором,  який 3 
серпня 2020 року   висловив немодифіковану думку щодо цієї попередньої фінансової звітності. 
 
Інша інформація 

Управлінський персонал ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 
несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається із Звіту  про 
управління за 2020 рік,  який складений відповідно до Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 
ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та, при 
цьому, розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою 
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має 
вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати 
звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 
ми зобов’язані повідомити про цей факт. 



Ми не виявили фактів, які б свідчили про: 

 неузгодженість Звіту про управління ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД» за 2020 рік із  фінансовою звітністю Підприємства за 2020 рік;   

 невідповідність Звіту про управління вимогам законодавства; 

 наявність суттєвих викривлень у Звіті про управління. 
 
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал  ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 
несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає 
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Підприємства  продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Підприємство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Власник несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
Підприємства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої  впевненості, що фінансова звітність в 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована  впевненість є високим рівнем впевненості, 
проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 
викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 
помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість  облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 



основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість 
Підприємства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо 
існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті 
незалежного аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
незалежного аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити Підприємство 
припинити свою діяльність на безперервній основі; 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності, включно з 
розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 
Ми повідомляємо Власника, інформацію про запланований обсяг і час проведення 

аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також заявляємо Власнику, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано 
вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо 
відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Власнику, ми визначили ті, 
що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, 
які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім 
випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 
Звіт щодо вимог пункту 4 статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII 

ТОВ «КИЇВАУДИТ»  призначено на виконання завдання з обов’язкового аудиту 
фінансової звітності за рік, що закінчується 31 грудня 2020 року згідно рішенням Власника 
від 24 березня 2021 року. 

Для ТОВ «КИЇВАУДИТ» це  завдання є першим аудитом фінансової звітності. 
 
Аудиторські оцінки 

Ми виконували завдання з аудиту фінансової звітності Підприємства відповідно до 
МСА. З метою забезпечення основи для ідентифікації й оцінки ризиків суттєвого 
викривлення  фінансової звітності ми виконали процедури оцінки ризиків, які включали: 

 запити управлінському персоналу та іншим відповідальним працівникам Підприємства з 
метою отримання інформації для ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки; 

 аналітичні процедури;  

 спостереження; 

 інспектування документів. 



Через властиві обмеження аудиту існує неминучий ризик того, що деякі суттєві 
викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі, якщо аудит належно 
спланований і виконується відповідно до МСА. Потенційний вплив властивих обмежень є 
особливо значущим у випадку викривлення внаслідок шахрайства. Тому, протягом усього 
аудиту ми зберігали професійний скептицизм, визнаючи можливість існування суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства, незважаючи на минулий досвід щодо сумлінності та 
чесності управлінського персоналу і тих, кого наділено найвищими повноваженнями. 

Ми наводимо статті фінансової звітності, які, за нашими оцінками, мають високий 
ризик суттєвого викривлення, аудиторські процедури, які ми виконали у відповідь на ці 
ризики, а також основні застереження щодо таких ризиків: 
1) Ризик суттєвого викривлення статей фінансової звітності «Основні засоби» і «Капітал в 

дооцінках» внаслідок  неприйнятної оцінки справедливої вартості або невірного 
відображення результатів оцінки в бухгалтерському обліку.  
У відповідь на оцінені ризики ми виконали наступні аудиторські процедури: аналіз 
використаної методології оцінки; аналіз інформації, отриманої із зовнішніх джерел, 
стосовно ринкової вартості аналогічних об’єктів; інспектування; перевірка правильності 
відображення результатів оцінки в бухгалтерському обліку.  
За результатами виконаних процедур ми дійшли до висновку, що статті «Основні 
засоби» і «Капітал в дооцінках» не містять суттєвого викривлення. 
 

2) Ризик суттєвого викривлення статей фінансової звітності «Дебіторська заборгованість» та 
«Інша поточна дебіторська заборгованість» внаслідок відхилення від вимог МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти». 
Наші аудиторські процедури включали: тести ефективності внутрішнього контролю – 
запити, аналіз внутрішніх нормативних документів Підприємства, перевірка документів, 
повторне обчислення; процедури по суті – аналіз бізнес-моделі, що використовується 
Підприємством для управління фінансовими активами, аналіз методики проведення 
тестування грошових потоків, інспектування, повторне обчислення та аналітичні 
процедури.  
За результатами виконаних процедур ми дійшли до висновку, що статті «Дебіторська 
заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги», Дебіторська заборгованість за 
виданими авансами» та «Інша поточна дебіторська заборгованість» не містять суттєвого 
викривлення.  
 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема 
пов’язаних із шахрайством 

Інформація щодо результативності аудиту наведена в підрозділі «Аудиторські оцінки» 
розділу «Звіт щодо вимог пункту 4 статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності 
та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII» нашого звіту. 

Цілями нашого аудиту стосовно шахрайства були: 
- ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства;  
- отримання достатніх і належних аудиторських доказів щодо оцінених ризиків суттєвих 

викривлень внаслідок шахрайства, шляхом розробки та виконання аудиторських 
процедур;  

- вжиття належних заходів у відповідь на шахрайство або підозрюване шахрайство, 
ідентифіковане під час аудиту. 



У доповнення до процедур, описаних в попередньому розділі, ми здійснили: тестування 
записів бухгалтерського обліку та всіх коригувань, зроблених при складанні фінансової 
звітності; огляд облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, на наявність 
упередженості; аналіз економічного обґрунтування значущих операцій.   

Ми не виявили будь-яких  обставин, які б могли свідчити про можливість того, що 
фінансова звітність Підприємства містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 
 
Узгодженість аудиторського звіту та додаткового звіту   

Ми підтверджуємо, що наш Звіт незалежного аудитора узгоджується з додатковим 
звітом, підготовленим і наданим Власнику ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД»,  згідно з вимогами пункту 3 статті 35 Закону України  «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12. 2017 № 2258-VIII. 
   
Інші послуги 

Ми не надавали Підприємству будь-яких послуг, заборонених законодавством. Ми не 
надавали аудиторські послуги будь-яким контрольованим Підприємством суб’єктам 
господарювання. 

 
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Обсяг нашого аудиту охоплював фінансову звітність Підприємства як окремого 
суб’єкта господарювання з метою висловлення думки про те, чи складена фінансова 
звітність, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності.      

Ми розробили і виконали аудиторські процедури, характер і обсяг яких ґрунтувався на 
нашій оцінці ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності на рівні тверджень. Під час 
розробки плану аудиту ми отримали розуміння Підприємства і її середовища для того, щоб 
виявити і оцінити ризики суттєвого викривлення фінансової звітності, в тому числі внаслідок 
шахрайства або помилки. Ми оцінили ризики суттєвого викривлення на рівні тверджень за 
кожним класом операцій, залишком рахунку і розкриттям інформації та розробили подальші 
аудиторські процедури у відповідь на ці ризики. Для класів операцій, залишків рахунків і 
розкриття інформації з більшим ризиком суттєвого викривлення ми виконали аудиторські 
процедури в більшому обсязі та з більшим розміром аудиторської вибірки.  

В результаті виконання аудиторських процедур ми отримали обґрунтовану впевненість 
у тому, що фінансова звітність, в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок 
шахрайства або помилки. Обґрунтована впевненість – це високий рівень впевненості, проте 
не є абсолютним рівнем впевненості, оскільки існують властиві обмеження аудиту, які 
призводять до того, що більшість аудиторських доказів, на основі яких аудитор формує 
висновки та на яких ґрунтується аудиторська думка, є швидше переконливими, ніж 
остаточними. Властиві обмеження аудиту є наслідком: характеру фінансової звітності, 
характеру аудиторських процедур; та того, що аудит проводився у межах визначеного 
періоду часу. 

Ключовим партнером з аудиту фінансової звітності Підприємства за 2020 рік  була 
призначена Іщенко Надія Іванівна, яка  включена до Реєстру  аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності, що ведеться Аудиторською палатою України, під номером 100367. 
Ключовий партнер є незалежним по відношенню до ДП «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД», згідно з «Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів» 
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Bcix CYTI€B11X acneKTax q>iHaHCOBllli CTilli Ili.:rnpHCxC � �» e 31 fl))'.lIDI 2020 po Ky, a TaKO)K pyx fl)OIIIOBl1X 

KOIIITiB i 3MIBH B KaniTani Ja piK, mo 3ai,.iH'II1Bcg Ha u:-o zr.-:.·. ;;b:iioauno .J.O MilKHapo.l[HHX crnttn.apTiB cpiHattcoBoI 

3BiTHOCTi (.nani - MOl:>3), ra Ja TaKY CHCTeM}' B�'TJ)Effi.OTO .lro:TTp0..1:-0. m.1· KepiBHHUTBO BH3Hat1ae TTOTPi6HOIO AJ!ll 

TOro, ruo6 3a6e3netJHTH CKJJa.!lallHJI q>iHaHCOBOi 3Bimoc.i. � Ee lflCTIITh C)TITBHX Bm<pHBJJeHb BHacJJi.u;OK rnaxpaikTBa 

a6o TTOMHJJKH. 

ITpH CKJJa,D;aHHi q>iHaHCOBOI 3BiTHOCTI KepiBHlll.ITBO fli:mpKOfC'TBa eece BUilOBiAam.HiCTb Ja: 

BH6ip HaJJe)KHHX rrpHHIUmie 6yxranTepcbKOro o6:1u.1 i ix nOC.1UOBHe JaCTOcyaaHHJ1; 

3acrncyaaHHll o6rpyHToBaHHX ouiHoK i .norrymeHb; 

JJ.OTPHMaHID! BiJJ.IIOBi.D;HHX MC<I>3 i p03KpITTTH ecix C)TI(BllX BUXHJJeHb B rrpHMiTKax AO q>iHaHCOBOi' 3BiTHOCTi; 

ouiHKY 3)).aTHOCTi Tii.D;IIpH(MCTBa npo.![OB>KYBaTR CBOIO .lUL,1.biflCTb Ha 6eJnepepBHiJ:i OCHOBi, p03KpHBa!OtJH, n.e 

ue 3aCTOCOBHO, TIHTaHHJI, mo CTOC)'IOTbCll 6eJnepepBHOCTI .lULThHOCTi: 

niArOTOBKY q>iHaHCOBoi' 3BiTHOCTi, BHKOpHCTOB)'IO'HI rrp1mymeHHJ1 rrpo 6e3rrepepBHiCTb .u;iJIJJbHOCTi Jl'K OCHOBH 

lI.JUI 6yxranTepCLKOro o6JJiKy, BHXO.!UitJl-i 3 Toro, IIIO 11i:mpH€:MCTBO IIpOJJ.OB)Kyaan1Me CBOIO AIBJJbIDCTb B 

HaJ:i6JJH)KtJOMY MaJ:i6YTHI>OMY, 38 BHHHTKOM BHIIa,!lKIB, KOJIH TaKe rrpHIJYWeHll.11 HenpaeOMipHe. 

KepiBHlHl,TBO Tii.n:npH€:MCTBa TaKO)K Hece BiATIOBi.!laJJbHiCTb Ja: 

p03po6Ky, BIIpOBa)l.>KellHJI i 3a6e3netJeHID1 q>)'Hl(UiOHyaaHHll eq>eKTlfBHoi' i Ha.u;iiiHoi: CHCTeMH BffYTPlllIHbOro 

KOHTPOJJIO B Tii.n:rrpH€:MCTBi; 

Il.UlTpHMKY CHCTeMH 6yxraJJTepCbKOro o6niKy, mo JJ.03BOJJJI€ y 6y.n;b-HKHJ:i MOMeHT IIiAroTyaarn 3 JJ.OCTaTIDM 

cryneHeM TOqHOCTi iHq>OpMauiJO rrpo q>iHaHCOBe IIOJJO>KeHHJI TiianpHCMCTBa i 3a6eJIJeqHTif Bi,!lnoai.n:HicTb 

<I>iHaHCOBOi' 3BiTHOCTi BRMOraM MC<I>3; 

B)KHBaHIDJ Jaxo.u;iB B Me)KaX CBOd KOMnereHuiY lUUI Ja6eJnetJeHHJI 36epe)KeHHJI a1m_,miB ITi.n:rrpH€:MCTBa; 

3ano6iraHID1 i BIUlBJJeHHll q>aKriB rnaxpailcTBa Ta iHnrnx 3JJOB)KJIBaHb. 

<I>iHaHCOBa 3BiTHiCTb IIiJJ.npHCMCTBa 3a 2020 piK 6yna 3aTBep)])Ketta l l rpaBID! ]021 pOK)'. 

reaepam,HHii n.wpeKTop <; 1<"·'�,,.' 
.[{oqipHboro rri,u;npwrncTBa � 
«CTapOKOCD!HTHHiBCLKHH MOJTOtfHJIB 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА  2020 РІК  СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ 

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

 
Складено за міжнародними стандартами фінансової звітності 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31 грудня 2020 року 

  Форма N 1Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 
№ 

примітки 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 

На початок  
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 6 

I. Необоротні активи        
Нематеріальні активи 1000  7 338 1 655 8 879 
первісна вартість  1001   1 178 2 536 9 826 
накопичена амортизація  1002   840 881 947 
Незавершені капітальні інвестиції 1005  8 - - - 
Основні засоби 1010  8 193 165 182 584 337 090 
первісна вартість  1011   240 021 244 311 341 176 
знос  1012   46 856 61 727 4 086 
Інвестиційна нерухомість 1015   - - - 
Довгострокові біологічні активи 1020   - - - 
Довгострокові фінансові інвестиції:        
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 1030   

 
- - 

інші фінансові інвестиції  1035    - - 
Довгострокова дебіторська 
заборгованість  

1040   
 

- - 
Відстрочені податкові активи  1045  9  - - 
Інші необоротні активи  1090    - - 
Усього за розділом I  1095   193 503 184 239 345 969 
II. Оборотні активи         
Запаси 1100  10 118 873 146 984 271 067 
Виробничі запаси 1101   28 856 34 305 55 537 
Незавершене виробництво 1102   11 011 11 234 20 434 
Готова продукція 1103   32 824 44 943 61 811 
Товари 1104   46 182 56 502 133 285 
Поточні біологічні активи  1110   - - - 
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 

1125  11 
111 740 206 376 177 097 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:   

 
- - 

за виданими авансами 1130  11 30 735 36 223 30 326 
з бюджетом 1135  12 12 195 10 031 42 304 
у тому числі з податку на прибуток 1136   219 219 219 
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155  11 1 664 8 739 7 411 
Поточні фінансові інвестиції  1160  11 3 690 - 
Гроші та їх еквіваленти  1165  13 6 201 7 060 4 709 
готівка 1166   81 270 559 
рахунки в банках 1167   5 954 6 790 3 958 
Витрати майбутніх періодів 1170   - 1 476 2 213 
Інші оборотні активи  1190   - - - 
Усього за розділом II  1195   285 098 415 413 535 127 
III. Необоротні активи, утримувані 
для продажу, та групи вибуття 

1200   
 

- - 
Баланс  1300   478 601 599 652 881 096 
 

Пасив 
Код 

рядка 
№ 

примітки 
На дату 

переходу на 
На початок  

звітного 
На кінець 
звітного 



 

 

 

МСФЗ періоду періоду 
1 2 3 4 5 6 

I. Власний капітал           
Зареєстрований (пайовий)капітал  1400 14 96 799 96 799 96 799 
Капітал у дооцінках 1405  15 42 353 36 866 164 988 
Додатковий капітал  1410   17 13 12 
Резервний капітал  1415    - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

1420   
 

(361 484) (281 130) (377 649) 
Неоплачений капітал  1425    - - 
Вилучений капітал  1430  14 (3) (3) (3) 
Усього за розділом I 1495   (222 318) (147 455) (115 853) 
II. Довгострокові зобов’язання і 
забезпечення     

 
    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500  9 9 297 8 092 36 217 
Довгострокові кредити банків 1510  16 178 740 152 426 190 455 
Інші довгострокові зобов’язання 1515  16,20 20 239 58 584 17 695 
Довгострокові забезпечення 1520    - - 
Цільове фінансування  1525    - - 
Усього за розділом II 1595   208 276 219 102 244 367 
IІІ. Поточні зобов’язання і 
забезпечення     

 
    

Короткострокові кредити банків  1600  16 65 000 64 300 64 300 
Поточна кредиторська заборгованість за:        - 
довгостроковими зобов’язаннями  1610  16,19 22 192 7 910 - 
товари, роботи, послуги  1615  19 310 409 317 155 404 659 
розрахунками з бюджетом 1620   487 621 475 
у тому числі з податку на прибуток 1621    - - 
розрахунками зі страхування 1625  17 936 960 1 162 
розрахунками з оплати праці 1630  17 4 706 5 358 6 888 
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

1635  19 
37 168 

50 269 35 856 
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 

1640  18 
 

39 990 39 990 39 990 
Поточні забезпечення 1660  17 3 522 7 827 9 312 
Доходи майбутніх періодів 1665   - - - 
Інші поточні зобов’язання 1690  19 8 233 33 615 189 940 
Усього за розділом IІІ 1695   492 643 528 005 752 582 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з 
необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700   

- 

- - 
Баланс  1900   478 601 599 652 881 096 
  



 

 

 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
 «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

за 
ЄДРПОУ 

31952591 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 
 

І. Фінансові результати 

Стаття 
Код 

рядка 
№ 

примітки 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2000  21 1 935 050 1 642 727 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2050 

 21 
(1 774 790) (1 488 289) 

Валовий:   
 прибуток 2090   160 260 154 438 
 збиток 2095   - - 
Інші операційні доходи  2120  22 243 227 293 154 
Адміністративні витрати  2130  21 (30 450) (28 685) 
Витрати на збут 2150  21 (123 118) (95 980) 
Інші операційні витрати  2180  22 (243 564) (217 984) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
 прибуток 2190   6 355 104 943 
 збиток 2195   - - 
Дохід від участі в капіталі  2200   - - 
Інші фінансові доходи  2220  23 63 10 287 
Інші доходи  2240  24 34 497 1 764 
Фінансові витрати  2250  23 (28 623) (19 804) 
Втрати від участі в капіталі  2255   - - 
Інші витрати  2270  24 (115 432) (23 530) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 2290   - 73 660 
 збиток 2295   (103 140) - 
Витрати (дохід)з податку на прибуток 2300   - - 
Прибуток (збиток)від  припиненої діяльності після 
оподаткування  2305 - - - 
Чистий фінансовий результат:   
 прибуток 2350   - 73 660 
 збиток 2355   (103 140) - 

ІІ. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 
№ 

примітки 
За звітний 

період 
За попередній 

період  
1 2 3 4 5 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 15  156 246 (6 692) 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   - - 
Накопичені курсові різниці 2410   - - 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 

2415   
- - 

Інший сукупний дохід 2445   6 620 (4) 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   162 866 (6 696) 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455   
28 124 1 205 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   134 742 (5 491) 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   31 602 68 169 



 

 

 

ІІІ. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 1 288 203 949 166 
Витрати на оплату праці 2505 104 092 89 073 
Відрахування на соціальні заходи 2510 20 576 17 609 
Амортизація 2515 18 140 16 534 
Інші операційні витрати 2520 1 746 905 260 429 
Разом 2550 3 177 916 1 332 812 
 
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За 
звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - - 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - - 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн 2610 - - 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію, грн 

2615 
- - 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - - 
 
  



 

 

 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО 
 «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» 

за 
ЄДРПОУ 

31952591 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2020 рік 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від:       
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 2 229 329 1 784 984 
Повернення податків і зборів  3005 46 3 
у тому числі податку на додану вартість 3006 - - 
Цільового фінансування  3010 7 016 1 504 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - - 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - - 
Надходження від повернення авансів 3020 3 669 32 984 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025 63 28 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 35 155 
Надходження від операційної оренди 3040 - - 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 - - 
Надходження від страхових премій 3050 - - 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - - 
Інші надходження  3095 270 177 235 449 
Витрачання на оплату:       
Товарів (робіт, послуг) 3100 (1544 710) (1 408 444) 
Праці 3105 (77 242) (67 197) 
Відрахувань на соціальні заходи  3110 (21 694) (18 749) 
Зобов’язань з податків і зборів, в т.ч.: 3115 (21 153) (19 012) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 - - 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 - - 
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів 3118 (21 153) - 
Витрачання на оплату авансів 3135 (224 398) (242 267) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (6 112) (4 695) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - - 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 - - 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - - 
Інші витрачання  3190 (554 332) (269 735) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 60 694  25 008  
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:       
фінансових інвестицій 3200 - - 
необоротних активів 3205 527 1 090 
Надходження від отриманих:       
відсотків 3215 - - 
дивідендів 3220 - - 
Надходження від деривативів 3225 - - 
Надходження від погашення позик 3230 75 27 100 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3235 - - 
Інші надходження  3250 - - 
Витрачання на придбання:       
фінансових інвестицій 3255 - - 
необоротних активів 3260 (24 292) (8 745) 



 

 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Виплати за деривативами 3270 - - 
Витрачання на надання позик 3275 (1 573) (27 402) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 3280 - - 
Інші платежі 3290 - - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 ( 25 263) ( 7 957) 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:       
Власного капіталу  3300 - - 
Отримання позик 3305 427 779 396 402 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 - - 
Інші надходження  3340 - - 
Витрачання на:       
Викуп власних акцій 3345 - - 
Погашення позик 3350 (449 157) (394 609) 
Сплату дивідендів  3355 - - 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (16 736) (17 468) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 - - 
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 - - 
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах 3375 - - 
Інші платежі  3390 - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395  ( 38 114) ( 15 675) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400  (2 683)  1 376 
Залишок коштів на початок року  3405 7 060 6 201 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410 332 (517) 
Залишок коштів на кінець року  3415 4 709 7 060 
 

 
 



 

 

 

 КОДИ 
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01 

Підприємство: ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД» за ЄДРПОУ 31952591 

Звіт про власний капітал 
за 2020 рік 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 
 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 96 799 36 866 13 - (281 130)   - (3) (147 455) 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - -   - -   - 
Виправлення помилок 4010 - - - - -   - -   - 
Інші зміни 4090 - - - - -   - -   - 
Скоригований залишок на початок року 4095 96 799 36 866 13 - (281 130)   - (3) (147 455) 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - (103 140)   - - (103 140) 
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 -  134 742 - -   - - 134 742 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - -   - -   - 
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 - - - - -   - -   - 
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - -   - -   - 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - -   - -   - 
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - -   - -   - 
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - -   - -   - 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - -   - -   - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - -   - -   - 
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - -   - -   - 
Інші зміни в капіталі 4290 - (6 620) (1) - 6 621   - - - 



 

 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разом змін у капіталі 4295 - 128 122 (1) - (96 519)   - - 31 602 
Залишок на кінець року 4300 96 799 164 988 12 - (377 649)   - (3) (115 853) 
 

 

Звіт про власний капітал 
за 2019 рік 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 96 799 42 353 17 - (361 484)   (3) (222 318) 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 - - - - -   - -   - 
Виправлення помилок 4010 - - - - -   - -   - 
Інші зміни 4090 - - - - -   - -   - 
Скоригований залишок на початок року 4095 96 799 42 353 17 - (361 484)   - (3) (222 318) 
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 73 660   - - 73 660 
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - (5 487) (4) - -   - - (5 491) 
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - -   - -   - 
Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 - - - - -   - -   - 
Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - -   - -   - 
Внески учасників: 
Внески до капіталу 4240 - - - - -   - -   - 
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - -   - -   - 



 

 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 
(пайовий) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток) 4260 - - - - -   - -   - 
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - -   - -   - 
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - -   - -   - 
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - -   - -   - 
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - 6 694   - - 6 694 
Разом змін у капіталі 4295 - (5 487) (4) - 80 354   - - 74 863 
Залишок на кінець року 4300 96 799 36 866 13 - (281 130)   - (3) (147 455) 
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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. У 2020 році підприємство діяло згідно Статуту, затвердженого 23.11.2018. 
Нову редакцію Статуту було затверджено 23.03.2021.  

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 2020 року ДП «Старокостянтинівський молочний завод» не має дочірніх підприємств. 

Середовище діяльності Підприємства та ризики притаманні Україні 

Підприємство здійснює свою діяльність в Україні. Протягом останніх років у період 2016-2019 років економіка 
України почала демонструвати ознаки відновлення та зростання після різкого спаду у 2014-2016 роках. Після 
відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 році економіка України зазнала негативного впливу глобальної 
економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

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 
Азербайджан та Казахстан, де Підприємство збільшило обсяги свого експорту шляхом підписання нових угод. 

Середньооблікова чисельність персоналу за 2020 рік становила 966 осіб, за 2019 рік - 912 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 2020 року, підготовлена згідно 
з концептуальною основою, 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 2020 року, є першою фінансовою звітністю Підприємства, підготовленої відповідно 
вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування 
МСФЗ», та згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16.07.1999 № 996. 

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»). 
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 2020 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 
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застосування облікової політики Підприємства.  

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 2020 року, Підприємство отримало чистий збиток у розмірі 103 140 тис. грн., та 
непокритий збиток склав 377 649 тис. грн. Станом на 31 грудня 2020 року Підприємство виконувало усі вимоги 
до фінансових коефіцієнтів (ковенантів) ЄБРР, крім одного коефіцієнту, по договору щодо позики з 
Європейським банком реконструкції та розвитку, що може призвести до перегляду умов надання позики. 
Підприємство продовжує дотримуватись умов повернення позики ЄБРР відповідно до угоди, що підтверджується 
своєчасним погашенням траншів та відсотків протягом року та після звітної дати згідно узгодженого графіку 
платежів. Керівництво впевнене в здатності Підприємства продовжувати діяльність. 

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. 

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 
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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 

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 01 грудня 2020 року експертами-
оцінювачами ТОВ «Компанія «Прайс Консалтинг» (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 657/20, виданий 
29.07.2020р. Фондом державного майна) була виконана незалежна оцінка вартості основних засобів, що належать 
Підприємству.  

Оцінка справедливої вартості виконана для цілей складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності: МСФЗ 13 «Справедлива вартість», МСФЗ 16 «Основні засоби». Детальна 
інформація представлена у Примітці 8. 

Підприємство включає один підрозділ, що генерує грошові потоки: молочне виробництво, яке складається з 
виробництва вершкового масла, сиру, білку та знежиреної молочної продукції. 

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 
 

31 Грудня 2020 

Середньорічний  
обмінний курс для 

2020 року 31 Грудня 2019 

Середньорічний  
обмінний курс для 

2019 року 
UAH/USD  28,27 26,96 23,69 25.85 
UAH/EUR  34,74 

 
30,79 

 
26,42 

 
28,95 

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 ставки. Дохід включає розрахункову вартість продажу товарів 
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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, 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.  



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  

Примітки до фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

 

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. 

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. 
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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 до 01.06.2020 та 20 000 гривень 
після цієї дати, 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; 
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 
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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 на дату переходу на МСФЗ та дату вступу в дію МСФЗ 
(IFRS) 16 на 1 січня 2019 року. 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  

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: 

 



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  

Примітки до фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

 

 Строк корисного використання (років) 

Комп’ютерні програми до 10 
Інші НМА, включаючи аванси видані до 10 
Ліцензії до 10 

Критерії визнання, оцінка та подальший облік нематеріальних активів протягом звітного 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 
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. 
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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: 

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.  
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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 
Код 

рядка 

Посилання 
на 

коригування 

Дані на 
01.01.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
01.01.2019 

МСФЗ 

Дані на 
31.12.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
31.12.2019 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Необоротні активи                 
Нематеріальні активи 1000   50 288 338 253 1 402 1 655 
первісна вартість  1001 1 890 288 1 178 1 134 1 402 2 536 
накопичена амортизація  1002 - 840 - 840 881 - 881 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 2 760 (760)  - 2 533 (2 533)  - 
Основні засоби 1010   187 449 5 716 193 165 176 788 5 796 182 584 
первісна вартість  1011 1,2,3,4,5,6,7,8 236 507 3 514 240 021 240 574 3 737 244 311 
знос  1012 7,8,9,10,11 49 058 (2 202)  46 856 63 786 (2 059)  61 727 
Інвестиційна нерухомість 1015 - - - - - - - 
Довгострокові біологічні активи 1020 - - - - - - - 
Довгострокові фінансові інвестиції:                 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 1030 - - - - - - - 
інші фінансові інвестиції  1035 - - - - - - - 
Довгострокова дебіторська заборгованість  1040 - - - - - - - 
Відстрочені податкові активи  1045 12 1 066 (1 066)  - 1 066 (1 066)  - 
Інші необоротні активи  1090 - - - - - - - 
Усього за розділом I  1095   189 325 4 178 193 503 180 640 3 599 184 239 
II. Оборотні активи                  
Запаси 1100   124 144 (5 271)  118 873 151 850 (4 866)  146 984 

Виробничі запаси 
1101 

4,5,13,14,15,16,17, 
18,19,20,21,22,23 32 046 (3 190)  28 856 38 005 (3 700)  34 305 

Незавершене виробництво 1102 - 11 011 - 11 011 11 234 - 11 234 
Готова продукція 1103 24,25 34 905 (2 081)  32 824 46 109 (1 166)  44 943 
Товари 1104 - 46 182   46 182 56 502 - 56 502 
Поточні біологічні активи  1110 - - - - - - - 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 26,27 
105 495 6 245 111 740 124 664 81 712 206 376 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:         -     - 
за виданими авансами 1130 3,28,29,30,31,32 - 30 735 30 735 - 34 747 34 747 
з бюджетом 1135 32,33,34 8 338 3 857 12 195 5 894 4 137 10 031 
у тому числі з податку на прибуток 1136 - 219 - 219 219 - 219 
Інша поточна дебіторська заборгованість  1155 27,29,30,33,35 48 805 (43 451)  5 354 133 834 (125 095)  8 739 
Поточні фінансові інвестиції  1160 

 
- - - - - - 

Гроші та їх еквіваленти  1165 - 6 201   6 201 7 060   7 060 
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Актив 
Код 

рядка 

Посилання 
на 

коригування 

Дані на 
01.01.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
01.01.2019 

МСФЗ 

Дані на 
31.12.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
31.12.2019 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

готівка 1166 - 81   81 270   270 
рахунки в банках 1167 - 5 954   5 954 6 790   6 790 
Витрати майбутніх періодів 1170 - 1 242 -  1 242 1 476 -  1 476 
Інші оборотні активи  1190 34,38 7 553 (7 553)  - 7 987 (7 987)  - 
Усього за розділом II  1195   301 778 (16 680)  285 098 432 765 (17 352)  415 413 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 

1200   - - - - - - 
Баланс  1300   491 103 (12 502)  478 601 613 405 (13 753)  599 652 
 

Пасив 
Код 

рядка 

Посилання 
на 

коригування 

Дані на 
01.01.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
01.01.2019 

МСФЗ 

Дані на 
31.12.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
31.12.2019 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Власний капітал                  
Зареєстрований (пайовий) капітал  1400 - 96 799 - 96 799 96 799 - 96 799 
Капітал у дооцінках 1405 39,40 51 650 (9 297) 42 353 44 958 (8 092) 36 866 
Додатковий капітал  1410 - 17 - 17 13 - 13 
Резервний капітал  1415 - - - - - - - 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420 8-26,41-45,48,51,54-59 (358 531) (2 953)  (361 484) (286 192) 5 062 (281 130) 
Неоплачений капітал  1425 - - - - - - - 
Вилучений капітал  1430 - (3) - (3) (3) - (3) 
Усього за розділом I 1495   (210 068) (12 250)  (222 318) (144 425) (3 030) (147 455) 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення                 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 39,40 - 9 297 9 297 - 8 092 8 092 
Довгострокові кредити банків 1510 

 
182 955 - 182 955 152 426 - 152 426 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 6,8, 41-47 19 058 (3 034) 16 023 16 706 41 878 58 584 
Довгострокові забезпечення 1520 - - - - - - - 
Цільове фінансування  1525 - - - - - - - 
Усього за розділом II 1595   202 013 6 263 208 276 169 132 49 970 219 102 
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення                 
Короткострокові кредити банків  1600 - 65 000 - 65 000 64 300 - 64 300 
Поточна кредиторська заборгованість за:         -       
довгостроковими зобов’язаннями  1610 8,46,48,49 21 248 944 22 192 7 056 854 7 910 
товари, роботи, послуги  1615 37,47,49,50,51 304 899 5 510 310 409 363 973 (46 818) 317 155 
розрахунками з бюджетом 1620 52 441 46 487 541 80 621 
у тому числі з податку на прибуток 1621 - - - - - - - 
розрахунками зі страхування 1625 - 936 - 936 960 - 960 
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Пасив 
Код 

рядка 

Посилання 
на 

коригування 

Дані на 
01.01.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
01.01.2019 

МСФЗ 

Дані на 
31.12.2019 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

Дані на 
31.12.2019 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

розрахунками з оплати праці 1630 - 4 706 - 4 706 5 358 - 5 358 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 38,53 - 37 168 37 168 - 50 269 50 269 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 

1640 - 
39 990 - 39 990 39 990 - 39 990 

Поточні забезпечення 1660 54-59 3 522 2 416 5 938 4 116 3 711 7 827 
Доходи майбутніх періодів 1665 

 
- - - - - - 

Інші поточні зобов’язання 1690 31,35,50,52,53, 58 416 (52 599) 8 233 102 404 (68 789)  33 615 
Усього за розділом IІІ 1695   499 158 (6 515) 492 643 588 698 (60 693)  528 005 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  
утримуваними для продажу, та групами вибуття 

1700   
- - - - - - 

Баланс  1900   491 103 (12 502) 478 601 613 405 (13 753)  599 652 
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Роз’яснення представлених різниць: 
(у тисячах гривень) 

№ АКТИВ 01.01.2019 31.12.2019 

  Нематеріальні активи/ первісна вартість (рядок 1001) 288 1 402 

1 Реклас Нематеріальних активів (рах. 154) 288 1 402 

  Незавершені капітальні інвестиції (рядок 1005) (760) (2 533) 

2 Реклас з незавершених капітальних інвестицій до основних засобів (рах. 154) (760) (2 533) 

  Основні засоби/ первісна вартість (рядок 1011) 3 514 3 737 

1 Реклас Нематеріальних активів (рах. 154) (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 

4 Реклас запасів для ремонту ОЗ (рах.207) 2 744 2 660 

5 Реклас знецінення запасів (за рах.207) (42) - 

6 Визнання активу та зобов’язання з оренди (за МСФЗ 16) 2 125 2 125 

7 Згортання інших необоротних матеріальних активів (рах. 11 -рах. 132) (2 343) (2 891) 

8 Коригування пов'язані зі змінами зобов’язання з оренди  - (188) 

  Основні засоби/ знос (рядок 1012) (2 202) (2 059) 

7 Згортання інших необоротних матеріальних активів (рах.11 -рах.132) (2 343) (2 891) 

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  141 141 

  Відстрочені податкові активи (рядок 1045) (1 066) (1 066) 

12 Коригування (сторно) відстрочених податкових активів (1 066) (1 066) 

  Виробничі запаси (рядок 1101) (3 190) (3 700) 

4 Реклас запасів для ремонту ОЗ (рах.207) (2 744) (2 660) 

5 Реклас знецінення запасів (за рах.207) 42 - 

13 Знецінення запасів (за рах.201) (9) (168) 

14 Знецінення запасів (за рах.201)- коригування - 9 

15 Знецінення запасів (за рах.204) (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) 

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  - 77 

  Готова продукція (рядок 1103) (2 081) (1 166) 

24 Знецінення запасів (за рах.26) (2 081) (3 247) 

25 Знецінення запасів (за рах.26)- коригування - 2 081 

  
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (рядок 
1125) 6 245 81 712 

26 Резерв під очікувані кредитні збитки на дебіторську заборгованість (976) (1 276) 

27 Реклас з іншої на торгову дебіторську заборгованість 7 221 82 988 

  
Дебіторська заборгованість за розрахунками/ за виданими авансами 
(рядок 1130) 30 735 36 223 

3 Реклас авансів за придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти) (558) (900) 

29 Реклас з іншої до авансів виданих  2 472 2 245 

30 Реклас з іншої до авансів виданих постачальникам 33 116 39 141 

31 Реклас ПДВ з авансами виданими (5 263) (5 559) 
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№ АКТИВ 01.01.2019 31.12.2019 

32 Реклас ПДВ з авансів на придбання ОЗ до НКІ (Дт63 контрагенти) (112) (180) 

  Дебіторська заборгованість за розрахунками/ з бюджетом (рядок 1135) 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 

  Інша поточна дебіторська заборгованість (рядок 1155) (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) 

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) 

36 Реклас з іншої на інші фінансові інвестиції (активи) (3 690) (3 007) 

  Поточні фінансові інвестиції(рядок 1160) 3 690 3 007 

36 Реклас з іншої на інші фінансові інвестиції (активи) 3 690 3 007 

  Витрати майбутніх періодів (рядок 1170) (1 242) (1 476) 

28 Реклас витрат майбутніх періодів на передоплати (аванси) (1 081) (1 476) 

37 Реклас витрат майбутніх періодів - бонусів  (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) 

  Разом коригувань (12 502) (13 753) 
 

№ ПАСИВ 01.01.2019 31.12.2019 

  Капітал у дооцінках (рядок 1405) (9 297) (8 092) 

39 Нарахування відстрочених податкових зобов’язань. На дооцінку - 1 205 

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  (141) (141) 

12 Коригування (сторно) відстрочених податкових активів (1 066) (1 066) 

13 Знецінення запасів (за рах.201) (9) (168) 

14 Знецінення запасів (за рах.201)- коригування - 9 

15 Знецінення запасів (за рах.204) (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) 

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  - 77 

24 Знецінення запасів (за рах.26) (2 081) (3 247) 

25 Знецінення запасів (за рах.26)- коригування - 2 081 

26 Резерв під очікування кредитні збитки на дебіторську заборгованість (976) (1 276) 
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№ ПАСИВ 01.01.2019 31.12.2019 

41 Визнання дисконтування відстроченого платежу ЄВРР 4 215 4 215 

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) 9 297 8 092 

39 Нарахування відстрочених податкових зобов’язань. На дооцінку - (1 205) 

40 Нарахування відстрочених податкових зобов'язань (ВПЗ) на дооцінку 9 297 9 297 

  Інші довгострокові зобов’язання (рядок 1515) (3 034) 41 878 

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) 

41 Визнання дисконтування відстроченого платежу ЄВРР (4 215) (4 215) 

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) 

46 Визнання поточної частини зобов’язання з оренди  (944) (1 817) 

47 Рекласифікація зобов'язань з роялті у довгострокову заборгованість - 54 875 

  
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями (рядок 1610) 944 854 

8 Коригування пов'язані зі змінами зобов’язання з оренди  - (94) 

46 Визнання поточної частини зобов’язання з оренди  944 1 817 

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 - 828 

50 Реклас з іншої на торгову кредиторську заборгованість 5 672 8 130 

51 Сторно визнаних витрат за актами з оренди - (901) 

  
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (рядок 
1620) 46 80 

52 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Кт) 46 80 

  
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (рядок 
1635) 37 168 50 269 

38 Реклас ПДВ з авансами отриманими (3 959) (4 727) 
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№ ПАСИВ 01.01.2019 31.12.2019 

53 Реклас з іншої до авансів отриманих від покупців 41 127 54 996 

 Інші поточні забезпечення (рядок 1660) 2 416 3 711 

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) 

  Інші поточні зобов’язання (рядок 1690) (52 599) (68 789) 

31 Реклас ПДВ з авансами виданими (5 263) (5 559) 

35 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом та згортання (Дт-Кт) (491) (24) 

50 Реклас з іншої на торгову кредиторську заборгованість (5 672) (8 130) 

52 Реклас з іншої до розрахунків з бюджетом (Кт) (46) (80) 

53 Реклас з іншої до авансів отриманих від покупців (41 127) (54 996) 

  Разом коригувань (12 502) (13 753) 
 
Звірка фінансових результатів за 2019 рік 

(у тисячах гривень) 

Стаття 
Код 

рядка 

Посилання 
на 

коригування 
П(С)БО 

Вплив 
переходу 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 6 
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)  2000 60,61 1 697 841 (55 114) 1 642 727 
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)  

2050 
8,13,14,15,16,17, 
20,21,24,25,51,63 

(1 488 189) (100) (1 488 289) 

Валовий: 
прибуток 2090   209 652 (55 214) 154 438 
збиток 2095   - - - 
Інші операційні доходи  2120 64 215 658 77 496 293 154 
Адміністративні витрати  2130 - (28 685) - (28 685) 
Витрати на збут 2150 54,60 (149 565) 53 585 (95 980) 

Інші операційні витрати  
2180 

9,10,18,19,22,23, 
26,57,59,61,63,65 (218 413) 429 (217 984) 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: 
прибуток 2190   28 647 76 296 104 943 
збиток 2195   - - - 
Інші фінансові доходи  2220 45,48 28 10 259 10 287 
Інші доходи  2240 64 79 260 (77 496) 1 764 
Фінансові витрати  2250 42,43,44 (18 582) (1 222) (19 804) 
Інші витрати  2270 - (23 530) - (23 530) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290   65 823 7 837 73 660 
збиток 2295   - - - 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 65 (178) (178) - 
Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування  2305 - - - - 
Чистий фінансовий результат: 
прибуток 2350   65 645 8 015 73 660 
збиток 2355   - - - 

Звірка сукупного доходу за 2019 рік 
(у тисячах гривень) 

Стаття 
Код 

рядка 
Посилання на 
коригування 

П(С)БО 
Вплив 

переходу 
МСФЗ 

1 2 3 4 5 6 
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Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  66 6 692 (13 384) (6 692) 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   - - - 
Накопичені курсові різниці 2410   - - - 
Інший сукупний дохід 2445 67 - (4) (4) 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   6 692 (13 388) (6 696) 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 

2455  68 
- 1 205 1 205 

Інший сукупний дохід після 
оподаткування 

2460   
6 692 (12 183) (5 491) 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   72 337 (12 183)   68 169 

Роз’яснення представлених різниць : 
(у тисячах гривень) 

№ Стаття 
Сума 

коригування 
  Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2000) (55 114) 
60 Реклас бонусів клієнтам  (54 872) 
61 Реклас  резерву повернень  (242) 
  Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 2050) (100) 

8 Нарахування амортизації на актив з оренди (692) 
13 Знецінення запасів (за рах.201) (158) 
14 Знецінення запасів (за рах.201)- коригування 9 
15 Знецінення запасів (за рах.204) (702) 
16 Знецінення запасів (за рах.204)- коригування 302 
17 Знецінення запасів (за рах.205) (25) 
20 Знецінення запасів (за рах.209) (20) 
21 Знецінення запасів (за рах.209)- коригування 58 
24 Знецінення запасів (за рах.26) (1 166) 
25 Знецінення запасів (за рах.26)- коригування 2 081 
51 Сторно визнаних витрат за актами з оренди 901 
63 Реклас закриття рах.79/23 (687) 
  Витрати на збут (рядок 2150) 53 585 
54 Нарахування бонусів клієнтам за результатами 2019 року (1 287) 
60 Реклас бонусів клієнтам  54 872 
  Інші операційні доходи (рядок 2120) 77 496 
64 Реклас операційної курсової різниці 77 496 
  Інші доходи (рядок 2240) (77 496) 
64 Реклас операційної курсової різниці (77 496) 
  Інші операційні витрати  (рядок 2180) 429 

9 Списання інших необоротних активів (рах. 11) - 100% амортизація  (140) 
10 Списання інших необоротних активів (рах.11) - коригування  141 
18 Знецінення запасів (за рах.207) (42) 
19 Знецінення запасів (за рах.207)- коригування 42 
22 Списання/знецінення МШП (92) 
23 Списання/знецінення МШП- коригування  77 
26 Резерв під очікування кредитні збитки на дебіторську заборгованість (301) 
57 Нарахування резерву повернень на кінець 2019 року (243) 
59 Нарахування резерву штрафів на кінець 2019 року 235 
61 Реклас  резерву повернень  242 
63 Реклас закриття рах.79/23 687 
65 Реклас штрафу за рішенням суду – до інших операційних витрат   178 
  Інші фінансові доходи (рядок 2220) 10 259 
45 Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті 10 218 
48 Визнання доходу від змін у зобов’язанні з оренди  41 
  Фінансові витрати (рядок 2250) (1 222) 
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) 
  Інший сукупний дохід (рядок 2445) (12 183) 
66 Коригування помилки відображення з протилежним знаком (13 384) 
67 Коригування помилки відображення з протилежним знаком змін у додатковому капіталі (4) 
68 Відображення відстрочених податкових зобов’язань на дооцінку ОЗ 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) 

 

Зареєстрований 
 (пайовий)  

капітал 

Капітал 
 у дооцінках 

Додатковий  
капітал 

Резервний 
 капітал 

Нерозподілений 
 прибуток 

 (непокритий  
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Разом 
власний 
капітал 

Дані відповідно до ПСБО 96 799 51 650 17 - (358 531) (3) (210 068) 

Коригування суми додаткового капіталу - (9 297) - - - - (9 297) 
Коригування суми нерозподіленого прибутку -  - - (2 953) - (2 953) 

Дані відповідно до МСФЗ 96 799 42 353 17 - (361 484) (3) (222 318) 

 

Звірка капіталу Підприємства на 31.12.2019 (порівняльна інформація) 

 

(у тисячах гривень) 

 

Зареєстрований 
 (пайовий)  

капітал 

Капітал 
 у дооцінках 

Додатковий  
капітал 

Резервний 
 капітал 

Нерозподілений 
 прибуток 

 (непокритий  
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Разом 
власний 
капітал 

Дані відповідно до ПСБО 96 799 44 958 13 - (286 192) (3) (144 425) 
Коригування суми додаткового капіталу - (8 092) - - - - (8 092) 
Коригування суми нерозподіленого прибутку - - - - 5 062 - 5 062 
Дані відповідно до МСФЗ 96 799 36 866 13 - (281 130) (3) (147 455) 
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Примітка 6. СТАНДАРТИ, ЩО ВСТУПИЛИ В ДІЮ, ТА ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ ВСТУПИЛИ В ДІЮ  

Наступні стандарти та кілька інших поправок та тлумачень застосовуються вперше у 2020 році, але не 
впливають на  фінансову звітність Компанії. Компанія раніше не застосовувала будь-які стандарти, 
тлумачення або поправки, які були видані, але ще не набули чинності. 

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. 

Наступні стандарти та кілька інших поправок та тлумачень не були впроваджені, тому що вони будуть 
застосовуватися вперше в наступних періодах, а саме:  

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. 

Поправки до МСБО (ІAS) 1 – «Класифікація зобов’язань як короткострокових або довгострокових» 

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (ІAS) 1, в яких пояснюються 
вимоги щодо класифікації зобов’язань як короткострокових або довгострокових. У поправках пояснюється 
наступне: 

- що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов’язань; 
- право відстрочити врегулювання зобов’язань повинно існувати на кінець звітного періоду; 
- на класифікацію зобов’язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право 

відстрочити врегулювання зобов’язань; 
- умови зобов’язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, 

вбудований в конвертоване зобов’язання , сам по собі є долевим інструментом. 
Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року, або після 
цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час Підприємство аналізує вплив цих поправок на 
поточну класифікацію зобов’язань і необхідність перегляду умов за існуючими договорами позики. 
 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 – «Посилання на Концептуальні засади»      
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У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об’єднання бізнесів» - «Посилання 
на Концептуальні засади». Мета даних поправко  - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання 
фінансової звітності», випущену у 1989 році, на посилання «Концептуальні засади подання фінансових 
звітів», випущених у березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту. 

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення 
потенційних прибутків або збитків «2-го дня», для зобов’язань і умовних зобов’язань, які ставилися б до 
сфери застосування МСБО (IAS) 37 або КТМФЗ (IFRIC) 21 «Обов’язкові платежі», якби вони виникли в 
рамках окремих операцій. У той же час Рада вирішила роз’яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо 
умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не 
вплине. 

Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року, або після 
цієї дати, і застосовуються перспективно. 

Поправки до МСБО (ІAS) 16 – «Основні засоби: надходження до використання за призначенням» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за 
призначенням», який забороняє організаціям віднімати з первісної вартості об’єкта основних засобів будь-які 
надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об’єкта до місця розташування та 
приведення його у стан, які потрібні для його експлуатації в спосіб, визначений управлінським персоналом. 
Замість цього організація визнає надходження від продажу таких виробів, а також вартість виробництва цих 
виробів в прибутку чи збитку. 

Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року, або після 
цієї дати, і застосовуються ретроспективно до тих об’єктів основних засобів, які стали доступними для 
використання на дату початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності періоду, 
в якому організація вперше застосовує дані поправки.  

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Підприємство. 

Поправки до МСБО (ІAS) – «Обтяжливі договори – витрати на виконання договору» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз’яснюється, які витрати 
організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим чи збитковим. 

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов’язаних з 
договором». Витрати, безпосередньо пов’язані з договором на надання товарів або послуг, включають я к 
додаткові витрати на виконання договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов’язані з виконанням 
договору. Загальні і адміністративні витрати, не пов’язані безпосередньо з договором і , отже, виключаються, 
окрім випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором. 

Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року, або після 
цієї дати. Підприємство буде застосовувати дані поправки до договорів, за якими воно ще не виконало всі свої 
обов’язки на дату початку звітного періоду, в якому воно вперше застосовує дані поправки.  

Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 4, МСФЗ 16 – Реформа базової процентної ставки – Фаза 2 

Поправки описують порядок обліку при переході з поточних базових відсоткових ставок на альтернативні 
базові ставки таким чином, щоб не виникало спотворюючих ефектів на фінансову звітність.   

Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року, або після 
цієї дати. Дані поправки не зроблять істотного впливу на фінансове положення або фінансові результати 
діяльності Підприємства. 

Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2018-2020 років: 

Дані поправки набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року, або після 
цієї дати. Передбачається, що дані поправки не зроблять істотного впливу на фінансове положення або 
фінансові результати діяльності Підприємства. Вони включають наступне: 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»: комісійна винагорода під час проведення «тесту10%» 
в разі припинення визнання фінансових зобов’язань. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, 
які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, 
виплачену або отриману кредитором або позичальником від імені іншої сторони. Організація повинна 
застосовувати цю поправку щодо фінансових зобов’язань, які були модифіковані або замінені на дату початку 
(або після неї) річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує дані поправки.  

Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування МСФЗ»: дочірня організація, яка вирішує застосовувати 
пункт D16 (а) МСФЗ (IFRS) 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з використанням сум, 
відображених у фінансовій звітності материнського підприємства, виходячи з дати переходу материнського 
підприємства на МСФЗ. Дана поправка також може бути застосована до асоційованих та спільних 
підприємств. 
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Поправка до МСБО (IАS) 41 «Сільське господарство»: поправка включає вимогу у пункті 22 МСБО (IАS) 41 
про те, що організації не включають до розрахунку грошові потоки, пов’язані з оподаткуванням, при оцінці 
справедливої вартості активів, що належать до сфери застосування МСБО (IАS) 41. 

 

Примітка 7. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 

Станом на звітні дати нематеріальні активи були представлені наступним чином: 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 

Чиста балансова вартість: тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Інші нематеріальні активи 192 253 50 
Інвестиції у придбання інших нематеріальних активів (НКІ) 8 687 1 402 288 
Нематеріальні активи разом 8 879 1 655 338 

 

Нижче приведена деталізація руху нематеріальних активів за 12 місяців 2019 року: 
       

 Інші НА   НКІ в НА  Разом 

 тис. грн.   тис. грн.  тис. грн. 
Первісна вартість:       
На 01.01.2019 890   288  1 178 
Надходження 244   1 358  1 602 
Вибуття -   (244)  (244) 

На 31.12.2019  1 134   1 402  2 536 

Накопичена амортизація:  
  

 
 

 
На 01.01.2019 (840)   -  (840) 
Амортизація за період (41)   -  (41) 
Вибуття -   -  - 

На 31.12.2019  (881)   -  (881) 

Чиста балансова вартість:  
  

 
 

 
На 01.01.2019 50   288  338 
На 31.12.2019 253   1 402  1 655 

       

Первісна вартість:       
На 01.01.2020 1 134   1 402  2 536 
Надходження 5   7 290  7 295 
Вибуття -   (5)  (5) 

На 31.12.2020  1 139   8 687  9 826 

Накопичена амортизація:  
  

 
 

 
На 01.01.2020 (881)   -  (881) 
Амортизація за період (66)   -  (66) 
Вибуття -   -  - 

На 31.12.2020  (947)   -  (947) 

Чиста балансова вартість:  
  

 
 

 
На 01.01.2020 253   1 402  1 655 
На 31.12.2020 192   8 687  8 879 

 

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: 

31.12.2020 31.12.2019 01.01.2019 

Чиста балансова вартість: тис. грн. тис. грн. тис. грн. 

Земля, будівлі та споруди 126 657 63 181 66 448 



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  

Примітки до фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

 

Машини та обладнання 155 694 85 134 89 452 
Транспортні засоби 17 558 13 292 15 276 
Інструменти, прилади та інші основні засоби 33 131 17 743 18 834 
Активи з права користування (оренда) 0 1 339 2 125 
Незавершені капітальні інвестиції 4 050 1 895 1 030 

Основні засоби разом 337 090 182 584 193 165 

 

Нижче приведена деталізація руху основних засобів за 12 місяців 2019 року: 

 

Земля, 
будівлі та 

споруди  
Машини та 
обладнання  

Транспорт
ні засоби  

Інструмент
и, прилади 

та інші 
основні 

засоби   

Активи з 
права 

користуван
-ня 

(оренда) 

 
Незаверше

ні 
капітальні 
інвестиції  Разом 

 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.   тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Первісна або переоцінена 
вартість: 

              

На 01 січня 2019 року 79 188  111 078  22 373  24 227   2 125  1 030  240 021 
Надходження 1 121  3 161  1 388  1 936     5 838  13 444 
Вибуття -  (245)  (2 359)  (935)   (94)  (4 973)  (8 606) 
Знецінення/коригування -  -  -  (548)   -  -  (548) 
На 31 грудня 2019 року 80 309  113 994  21 402  24 680   2 031  1 895  244 311 
Накопичена амортизація:               
На 01 січня 2019 року 12 740  21 626  7 097  5 393   -  -  46 856 
Вибуття -  (215)  (1 288)  (914)   -  -  (2 417) 
Знецінення/коригування -  -  -  (548)   -  -  (548) 
Амортизація за період 4 388  7 449  2 301  3 006   692  -  17 836 
На 31 грудня 2019 року 17 128  28 860  8 110  6 937   692  -  61 727 
Чиста балансова вартість :               
На 01 січня 2019 року 66 448  89 452  15 276  18 834   2 125  1 030  193 165 
На 31 грудня 2019 року 63 181  85 134  13 292  17 743   1 339  1 895  182 584 

        

Первісна або 
переоцінена вартість: 

       

На 01 січня 2020 року 80 309 113 994 21 402 24 680 2 031 1 895 244 311 

Надходження 1 444 12 499 1 590 1 647 - 24 595 41 775 

Переоцінка 66 582 67 278 12 068 10 318 - - 156 246 

Вибуття/коригування (19 506) (36 667) (17 157) (7 308) (2 031) (22 440) (101 156) 

На 31 грудня 2020 року 128 829 157 104 17 903 33 290 0 4 050 341 176 

Накопичена 
амортизація:        

На 01 січня 2020 року 17 128 28 860 8 110 6 937 692 0 61 727 

Вибуття/коригування (19 411) (35 045) (9 726) (9 829) (1 194) - (75 205) 

Амортизація за період 4 455 7 595 1 961 3 051 502 - 17 564 

На 31 грудня 2020 року 2 172 1 410 345 504 0 0 4 086 

Чиста балансова 
вартість :        

На 01 січня 2020 року 63 181 85 134 13 292 17 743 1 339 1 895 182 584 

На 31 грудня 2020 року 126 657 155 694 17 558 33 131 0 4 050 337 090 

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. 
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Станом на 31 грудня 2020 року основні засоби балансовою вартістю 298 319 тисяч гривень (на 31 грудня 2019 
року відповідно 173 790 тисяч гривень) були використані Підприємством в якості забезпечення кредитних 
угод (Примітка 16). 

Переоцінка у 2020 році 

Cтаном на 01.12.2020 експертами-оцінювачами ТОВ «Компанія «Прайс Консалтинг» (сертифікат суб'єкта 
оціночної діяльності № 657/20, виданий 29.07.2020р. Фондом державного майна) була виконана незалежна 
оцінка вартості основних засобів, що належать Підприємству.  

Оцінка справедливої вартості виконана для цілей складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності: МСФЗ 13 «Справедлива вартість», МСФЗ 16 «Основні засоби».  

Оцінка була проведена відповідно до чинного законодавства України та вимог Міжнародних стандартів 
оцінки (IVS). Вид вартості, що визначалася, відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(IFRS) та Міжнародних стандартів оцінки (IVS). Оцінка активів здійснювалась з точки зору учасників ринку 
про найкраще й найбільш ефективне використання, що полягає в продовженні експлуатації оцінюваних 
об'єктів у складі діючого підприємства. Оцінка основних засобів проведена з використанням витратного, 
порівняльного та дохідного підходів.  

Рух резерву переоцінки представлено у Примітці 15. 

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) 2020 2019 

Поточний податок на прибуток - - 
Доходи (витрати) з відстроченого оподаткування - - 

Податок на прибуток - - 

Доходи Підприємства підлягають оподаткуванню лише на території України за ставкою податку 18%. За 
результатами діяльності Підприємство отримало податкові збитки у 2020 році у розмірі 223 489 тис. грн. (у 
2019 році - 142 443 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) 2020 2019 
Дохід до оподаткування (103 140)  73 660 
Податок, обчислений за національною ставкою - 18% -  13 259 
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 

- 

 (13 259) 
Податок на прибуток - -  

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: 
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  2020  2019 
  тис. грн.  тис. грн. 
Відстрочені податкові активи на початок періоду    - 
Відстрочені податкові зобов'язання на початок періоду  (8 092)  (9 297) 
Відстрочені податкові зобов'язання, визнані в іншому сукупному доході 
протягом періоду  (28 125)  - 
Скорочення відстроченого податку, що пов’язано зі зменшенням резерву 
переоцінки основних засобів через амортизацію  -  1 205 
Відстрочені податкові активи на кінець періоду    - 
Відстрочені податкові зобов'язання на кінець періоду  (36 217)  (8 092) 
 

Примітка 10. ЗАПАСИ 

Станом на початок та кінець звітного року запаси включали наступне: 

(у тисячах гривень) 31.12.2020  31.12.2019 

Готова продукція 63 312  46 109 
Матеріали 57 049  35 345 
Незавершене виробництво 20 635  11 234 
Інші запаси 133 793  56 502 
Знецінення готової продукції (2 739)  (1 166) 
Знецінення виробничих матеріалів (983)  (1 040) 

Всього 271 067  146 984 

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) 31.12.2020 31.12.2019 
Торговельна дебіторська заборгованість 177 097            206 376  
Інша дебіторська заборгованість 3 584                5 732  
Інша фінансові активи (позики) 3 827                3 007  
Передоплати (аванси) 30 326              36 223  

Всього: 214 834            251 338  

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) 2020 2019 

Залишок на початок періоду                  3 987                3 725  
Нараховано/скориговано за період (246)                   301  
Використано за період (996)                    (39) 

Залишок на кінець періоду 2 745                3 987  

Строк погашення торговельної дебіторської заборгованості станом на кінець кожного звітного періоду 
подається таким чином: 
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    (у тисячах гривень) 31.12.2020  31.12.2019 
Не прострочена та не знецінена 167 160   195 358  

Прострочена, але не знецінена:    
Менше 31 днів 8 246  10 461 
30-60 днів 1 856  953 
61-90 днів -  87 
91-120 днів 3  329 
121-365 днів 760  153 
Більше 1 року 102  311 
Резерв під очікувані кредитні збитки (1 030)  (1 276)  

Прострочена, та знецінена: 1 715  2 711 
Резерв знецінення (1 715)  (2 711) 

Торговельна дебіторська заборгованість разом 177 097  206 376 

 

При розрахунку очікуваних кредитних збитків Підприємство використовувало наступні коефіцієнти дефолту 
у матриці резервування: 

Група  До 30 днів   30-60 днів   61-90 днів   91-120 днів  
 Від 120 днів до 
1 року  

 Сумнівна 
(більше 1 року)  

Коефіцієнт 3,4% 29,1% 99,4% 61,5% 13,3% 100,0% 

Примітка 12. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ 

Станом на початок та кінець звітного року дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом включала 
наступне: 

(у тисячах гривень) 31.12.2020 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
Поточні передоплати з ПДВ 4 582                5 675  
Податковий кредит з ПДВ 37 502                4 137 
Поточні передоплати податку на прибуток 219                   219  
Інші обов’язкові платежі 1 - 

Всього: 42 304         10 031 

Примітка 13. 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) 31.12.2020 31.12.2019 
Грошові кошти в касі - в гривні 559                   270  
Грошові кошти в банку - в гривні                   900                 5 204  
Грошові кошти в банку - в інших валютах                3 250                 1 586  

Всього: 4 709                7 060  

Станом на початок та кінець звітного року всі грошові кошти є доступними використання . 

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) 31.12.2020 31.12.2019 
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Зареєстрований (пайовий) капітал              96 798               96 798  
Капітал в результаті об’єднання                1                       1 
Вилучений капітал в результаті об’єднання                      (3)                      (3) 

Всього:              96 796               96 796  

Інформація про учасників, які володіють частками в статутному капіталі Підприємства наведена в таблиці: 

Перелік засновників 
(учасників) 

31.12.2020 31.12.2019 
Частка 

власності, 
% 

Сума 
вкладу, 

грн. 

Частка 
власності, 

% 

Сума 
вкладу, 

грн. 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ПІДПРИЄМСТВО З УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ "ДОВІРА-КАПІТАЛ" 

99,9964 96 794 992 99,9964 96 794 992 

Вилучений капітал в результаті об’єднання 0,0036 3 440 0,0036 3 440 

Всього 100% 96 798 432 100% 96 798 432 

Власниками істотної участі та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) є: Сліпчук Олександр 
Костянтинович та Євланчик Сергій Сергійович. 

Примітка 15. РЕЗЕРВ ПЕРЕОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

Детальна інформація про проведену переоцінку розкрита у Примітці 8. 

Рух резерву переоцінки основних засобів з урахуванням відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) станом 
на кінець звітних періодів було представлено наступним чином: 

(у тисячах гривень)          2020  2019 
Залишок на початок періоду              38 866                42 353  
Переоцінка основних засобів        126 122                (5 487) 
Залишок на кінець періоду              164 988                36 866  
 

Рух резерву переоцінки основних засобів без урахування ВПЗ станом на кінець звітних періодів було 
представлено наступним чином: 

(у тисячах гривень)          2020  2019 
Залишок на початок періоду              44 958                51 650  
Переоцінка основних засобів               156 247                (6 692) 
Залишок на кінець періоду              201 205                44 958  

 

Примітка 16. БАНКІВСЬКІ КРЕДИТИ ТА ПОЗИКИ 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років заборгованість за кредитами була представлена наступним чином: 

        (у тисячах гривень) 31.12.2020  31.12.2019 
Довгострокова заборгованість за кредитами 190 455             152 426 
Довгострокова заборгованість за платежем за кредитами 15 039               10 076 
Інші довгострокові позики у валюті                2 656                 3 041 
Короткострокова заборгованість за % за кредитами 6 620                 7 056 
Короткострокові кредити              64 300               64 300 
Банківські кредити разом 279 070             236 899 

Станом на 31 грудня 2020 та 2019 років Підприємство має позики: кредит від Кредит Вест Банк та кредит 
ЄБРР.  
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 Валюта  
Дата 

відкриття  
Дата 

погашення  
Процентна 
ставка (%) 

ЄБРР EUR  31.03.2011  30.11.2024  5-7% 
Кредит Вест Банк Україна UAH  05.02.2018  05.02.2021  15,89% 

Детальна інформація про банківські кредити представлена наступним чином: 

        (у тисячах гривень) 31.12.2020  31.12.2019 
ЄБРР            208 423             166 091 
Дисконт на відстрочений платіж ЄБРР               (2 928)                (3 589) 
Кредит Вест Банк Україна              64 300               64 300 
Інші позики                2 656                 3 041 
Відсотки за кредити 6 620  7 056 
Банківські кредити разом            279 070             236 899 

Валютний профіль фінансових зобов'язань (включаючи відсотки) представлено наступним чином: 

 31.12.2020 31.12.2019 
UAH              65 410               65 398  
EUR 213 660             171 501  
Банківські кредити разом 279 070             236 899  

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, балансова вартість 
яких складає станом на 31 грудня 2020 року 298 319 тисяч гривень (2019 року - 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) 31.12.2020 31.12.2019 
Поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці  6 888 5 358 
Поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування  1 162 960 
Всього 8 050 6 318 

 
  

Поточні забезпечення на оплату щорічних відпусток  6 726 4 116 

Разом поточних зобов'язань та забезпечень з виплат працівникам 14 776 10 434 

Рух резерву на забезпечення з виплат працівникам представлено наступним чином: 

 2020 2019 
Забезпечення відпусток на початок звітного періоду 4 116                3 522  
Нарахування/(Списання) 8 628                6 892  
Використання відпусток             (6 018)             (6 298) 
Забезпечення відпусток на кінець періоду               6 726                4 116  

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

Примітка 18. ДИВІДЕНДИ ТА РОЗРАХУНКИ З УЧАСНИКАМИ 

Дивіденди визнаються у фінансовій звітності у періоді прийняття рішення про їх виплату. За рік, що 
закінчився 31 грудня 2020 року та 31 грудня 2019 року, не було прийнято рішення про виплату дивідендів, та 
Підприємство не виплачувало дивіденди.  

Станом на початок та кінець звітного року кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 
представлена наступним чином: 

(у тисячах гривень) 31.12.2020 31.12.2019 
Розрахунки з учасниками 39 990 39 990 
Разом 39 990 39 990 

Зазначена сума включає кредиторську заборгованість перед учасником по поверненню внеску в статутний 
капітал. 
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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: 

 31.12.2020  31.12.2019 
Торгова кредиторська заборгованість 404 659             317 155 
Інша кредиторська заборгованість та зобов’язання 189 940               33 615 
Інші поточні забезпечення (резерви) 2 586  3 711 
Отримана передоплата 35 856               50 269 
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями -                 7 910 
Розрахунки з бюджетом 475                 621 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість разом 633 516             413 281 

Інша кредиторська заборгованість та зобов’язання включала наступне: 

 31.12.2020  31.12.2019 
Короткострокова заборгованість за кредитами (Примітка 16) -             7 056  
Поточні зобов’язання з оренди (Примітка 20)                -                  854 
Разом            -              7 910 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями включала наступне: 

 31.12.2020  31.12.2019 
Короткострокова заборгованість за кредитами (Примітка 16) -             7 056  
Поточні зобов’язання з оренди (Примітка 20)                -                  854 
Разом            -              7 910 

Керівництво Підприємства вважає, що балансова вартість торгової та іншої кредиторської заборгованості є 
достатньо наближеною до їх справедливої вартості. 

Примітка 20. ОРЕНДА 

У вересні 2020 року Підприємство змінило розташування одного з офісів, і таким чином припинило визнання 
договору оренди. Новий договір оренди є короткостроковим на 1 рік, та підпадає під дозволене виключення 
відповідно до МСФЗ 16. 

Станом на початок та кінець звітного року заборгованість за договорами з довгострокової оренди була 
наступною: 

(тис. грн.) 31.12.2020  31.12.2019 

Довгострокові зобов’язання з оренди -  572 
Поточні зобов’язання з оренди  -  854 
Разом -  1 426 
    

Витрати з оренди склали у складі адміністративних витрат та витрат на збут за рік, що закінчився: 

(тис. грн) 2020 2019 

Витрати на короткострокову оренду та на оренду об’єктів з низкою 
вартістю 

5 858 5 012 

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: 

 2020 2019 

Амортизація права користування 502 692 
Фінансові витрати (відсотки) 182 358 

Разом 684 1 050 
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Примітка 21. ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ  

Доходи від реалізації в 2020 та 2019 роках включали наступне: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Вид товарів або послуг:  
Фірмові (включаючи бонуси) 1 260 712 939 381 
Напої (включаючи бонуси) 59 795 57 965 
Небрендовані продукти 208 343 235 991 
Дистрибуційні послуги (у тому числі бонуси) 60 214 67 202 
Додаткові продукти 414 291 397 302 
Валовий дохід від реалізації 2 003 355 1 697 841 
Нарахування бонусів та повернень (68 305) (55 114) 

Разом дохід за договорами з покупцями  1 935 050 1 642 727 

 
Географічні регіони:   
Україна 1 654 338 1 432 580 
Ірак 67 629 0 
Азербайджан 61 511 25 665 
Польща 22 994 31 067 
Казахстан 17 382 33 204 
Інші країни  111 196 120 211 

Разом дохід за договорами з покупцями 1 935 050 1 642 727 

До собівартості реалізованої продукції були включені наступні витрати : 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Сировина та витратні матеріали, виробничі накладні витрати  (1 254 047) (1 024 094) 
Заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення (124 668) (106 681) 
Амортизація, ремонт та утримання ОЗ (26 463) (21 182) 
Енергоресурси та інші витрати (369 612) (336 332) 

Разом собівартість реалізації  (1 774 790) (1 488 289) 

До адміністративних витрат були включені наступні витрати: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення  (11 736) (11 273) 
Юридичні послуги, PR, секретар, оцінка майна тощо (924) (1 543) 
Безпека (3 708) (3 121) 
Оренда, поточний ремонт та обслуговування, паливо (Прим. 20) (3 483) (3 832) 
Банківське обслуговування (2 199) (2 000) 
Інформаційні послуги (1 058) (1 177) 
Податки та обов'язкові платежі (1 063) (1 018) 
IT матеріали, побутові витрати, інші матеріали (1 131) (826) 
Знос та амортизація (617) (800) 
Амортизація активу з права користування-оренда (Примітка 20) (502) (676) 
Відрядження (343) (692) 
Аудиторські послуги (488) (294) 
Інші адміністративні витрати (3 198) (1 433) 

Всього  (30 450) (28 685) 

До витрат на збут були включені наступні витрати : 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Роялті (41 247) (28 113) 
Реклама, маркетинг, акції (31 551) (18 714) 
Заробітна плата, витрати на соц. забезпечення (Примітка 17) (13 085) (12 134) 
Вартість доставки (16 876) (16 704) 
Оренда, поточний ремонт та обслуговування, паливо (Прим. 20) (6 151) (6 334) 
Винагорода комісіонерам (3 953) (5 079) 
Упаковка та тара (4 084) (2 843) 
Експертиза, ветеринарні сертифікати, дозволи (2 900) (2 484) 
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Знос та амортизація (496) (440) 
Інші витрати на продаж та дистрибуцію (2 775) (3 135) 

Всього  (123 118) (95 980) 

Примітка 22. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ 

До інших операційних доходів були включені наступні доходи за 2020 та 2019 рік: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Дохід від реалізації іноземної валюти 231 830 206 005 
Дохід від операційної курсової різниці 832 77 995 
Дохід від реалізації запасів (ТМЦ) 3 256 2 305 
Дохід від отриманих пені, штрафів 51 1 568 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 424 4 851 
Інші доходи 6 834 430 

Всього  243 227 293 154 

 

До інших операційних витрат були включені наступні витрати : 

 (у тисячах гривень) 2020 2019 
Собівартість реалізованої іноземної валюти (231 807) (206 506) 
Втрати від операційної курсової різниці (548) (1 022) 
Собівартість реалізованих запасів (ТМЦ) (3 821) (1 805) 
Знецінення, уцінка, списання товарних запасів (1 035) (5 352) 
Пеня, штрафні санкції (953) (1 251) 
Знецінення дебіторської заборгованості (229) (947) 
Інші витрати (5 171) (1 101) 

Всього  (243 564) (217 984) 

Примітка 23. ФІНАНСОВІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ  

Нижче представлена деталізована інформація про фінансові доходи Підприємства: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 

Визнання дисконтування за довгостроковими договорами з роялті 
 

- 
10 218 

Дохід від модифікації договору з оренди - 41 
Інші фінансові доходи 63 28 

Всього 63 10 287 

Нижче представлена деталізована інформація про фінансові витрати Підприємства: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Витрати на сплату відсотків по кредитам ЄВРР (5 815) (5 607) 
Відсотки за користування кредитами (11 436) (12 514) 
Витрати за факторинг та інші фінансові витрати (548) (461) 
Модифікація / визнання дисконту за довгостроковими договорами з 
роялті 

(10 642) (864) 

Відсотки за активами з права користування (орендою) (182) (358) 

Всього (28 623) (19 804) 

Примітка 24. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ  

Нижче наведена деталізована інформація про інші доходи Підприємства: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Дохід від реалізації необоротних активів                     439  1 090 
Дохід від неопераційних курсових різниць                   32 908  - 
Інші доходи (в т.ч. оприбуткування матеріалів)                  1 150 674 
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Всього 34 497 1 764 

Нижче наведена деталізована інформація про інші витрати Підприємства: 

(у тисячах гривень) 2020 2019 
Втрати від неопераційної курсової різниці              (108 872)  (22 365) 
Уцінка необоротних активів                  (5 867)  - 
Залишкова вартість списаних необоротних активів                     (133)  (761) 
Залишкова вартість реалізованих необоротних активів                     (560)  (404) 

Всього (115 432) (23 530) 

Примітка 25. ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

У ході своєї звичайної діяльності Підприємство проводить операції із пов’язаними сторонами. Сторони 
вважаються пов’язаними у тому випадку, коли одна сторона має можливість контролювати іншу сторону або 
здійснює суттєвий вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень.  

При розгляді кожних можливих відносин з пов’язаними сторонами увага спрямовується на сутність 
взаємовідносин, а не лише на їхню юридичну форму.  

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.  

 2020  2019 
Дохід від реалізації 6 565  9 647 
Собівартість реалізації 5 777  8 403 
Адміністративні витрати 214  338 
Інші операційні витрати 401  579 
Придбання ТМЦ 27 541  25 060 

Залишки від / до пов’язаних сторін на початок та кінець звітного періоду наведені нижче: 

 
31.12.2020  31.12.2019 

Дебіторська заборгованість та передоплата 16 464   46 723  
Інші фінансові активи 2 209   1 997  
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 221 364   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) 2020 2019 
Заробітна плата та премії 2 039 2 111 
Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) 431 443 
Загальна сума винагород 2 740 2 554 
 
 

 
 

Примітка 26. ПОТЕНЦІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ РИЗИКИ 
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Економічне середовище діяльності та ризики притаманні Україні 

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. 

Після відновлення протягом 2016-2019 років у 2020 році економіка України зазнала негативного впливу 
глобальної економічної кризи, обтяженої пандемією COVID-19. 

Задля стимулювання економіки НБУ здійснюються заходи валютної лібералізації. Протягом 2018-2019 років 
відбувалося зміцнення національної валюти – української гривні, зокрема, щодо до долара США та євро. 
Окрім цього, НБУ поступово зменшив облікову ставку з 18% річних у вересні 2018 року до 6% річних у 
червні 2020 року. Проте на початку 2020 року курси валют суттєво змінились. Станом на 31.12.2020 
офіційний обмінний курс національної валюти становив 28,2746 гривні за 1 долар США (на 31.12.2019 – 
23,6862) та 34,7396 гривні за 1 євро (на 31.12.2019 – 26,4220). 

Ці фактори можуть мати вплив на фінансовий стан, результати операційної діяльності та перспективи бізнесу 
Підприємства. Керівництво стежить за розвитком поточної ситуації, вживає заходів, за необхідності, для 
мінімізації будь-яких негативних наслідків наскільки це можливо. Подальший негативний розвиток подій у 
політичних, макроекономічних умовах та/або умовах зовнішньої торгівлі може і далі негативно впливати на 
фінансовий стан та результати діяльності Підприємства у такий спосіб, що наразі не може бути визначений. 

Керівництво впевнене, що в сформованій ситуації воно вживає належних заходів для забезпечення стабільної 
діяльності Підприємства, та що Підприємство продовжить свою діяльність у доступному для огляду 
майбутньому. 

 

COVID-19 

Швидке поширення пандемії COVID-19 у 2020 році спонукало уряди багатьох країн, у тому числі України, до 
запровадження різних заходів боротьби зі спалахом, включаючи обмеження подорожей, закриття бізнесу, 
режим ізоляції певної території, карантину, тощо. Ці заходи вплинули на глобальний ланцюжок поставок, 
попит на товари та послуги, а також масштаби ділової активності, що спричинило волатильність на 
фінансових та товарних ринках. Криза, обтяжена карантинними заходами  негативно позначилася на обсягах 
виробництва, капітальних інвестицій та зайнятості. Це погіршило фінансовий стан значної частини 
підприємств, падіння доходів, тощо. 

Управлінський персонал оцінив вплив COVID-19 на знецінення активів Підприємства, її доходи від реалізації, 
здатність Підприємства генерувати достатній грошовий потік для своєчасного погашення зобов’язань, та 
можливість продовжувати свою діяльність в осяжному майбутньому.  

Кінцевий вплив COVID-19 буде залежати від майбутніх подій, включаючи серед іншого, від кінцевого 
географічного поширення та тяжкості вірусу, розробки ефективних методів лікування, тривалості спалаху, 
дій, які вживають урядові органи, замовники, постачальники та інші треті сторони, наявності робочої сили, 
термінів ті ступеню відновлення нормальних економічних та операційних умов. 

Управлінський персонал продовжує докладати зусиль для виявлення, управління та пом’якшення наслідків 
пандемії COVID-19 на результати Підприємства, однак існують фактори, що знаходяться поза межами знань 
та контролю, а також вжитих подальших урядових та регуляторних дій.     

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. 
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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 2020 та 2019 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 2020 та 2019 років 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 мірі 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 2020 та 2019 років 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) 

Банківські 
кредити та 

позики 

 Дисконт на 
відстрочени

й платіж 

 Відсотки 
до сплати 

 Разом зобов'я-
зання від 

фінансової 
діяльності 

На 01 січня 2020 року 233 432  (3 589)  7 056  236 899 
Рух коштів (21 378)   -   (16 736)  (38 114) 
Негрошові потоки          

Зміна валютних курсів 63 324  -  (951)  62 373 
Нараховані відсотки  -     17 251  17 251 
Нарахований дисконт  -   661    -  (661) 

На 31 грудня 2020 року 275 378  (2 928)  6 620  279 070 
 
 

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.



ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД»  

Примітки до фінансової звітності 

за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року 

 

 

Категорії фінансових інструментів 
Станом на 31 грудня  2020 та 2019 року: 

(у тисячах гривень) 31.12.2020  31.12.2019 
Фінансові активи    
Фінансові активи, що обліковуються за амортизованою вартістю:    
Торговельна дебіторська заборгованість 177 097  206 376 
Інша дебіторська заборгованість (інші фінансові активи) 3 827  3 007 
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 709  7 060 

Разом фінансові активи 185 633  216 443 

Фінансові зобов'язання    
Зобов'язання  що обліковуються за амортизованою вартістю:    
Банківські кредити 279 070  236 899 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість (без урахування 

нефінансових зобов'язань) 411 279 
 

318 009 
Разом фінансові зобов'язання 690  349  554 908 

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: 

- 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. 
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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: 

 2020  2019   31.12.2020  31.12.2019 
Банк Рейтинг  Рейтинг  тис. грн.  тис. грн. 
АТ «Райффайзен Банк Аваль» uaAA  uaAA  642  869 
АТ «ОТП-Банк» uaAA  uaAA  9  17 
Банк Восток A3.ua  A3.ua  5  1 
АТ «Кредит Вест» uaAA+  uaAA+  3306  5877 
Приватбанк uaAA  uaAA  188  26 
Інші (готівка)     559  270 
Разом     4 709  7 060 

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 дебіторській заборгованості та позикам, 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: 

 31.12.2020  31.12.2019 

 
Балансова 

вартість  
Незабезпечена 

вартість 
 Балансова 

вартість  
Незабезпечена 

вартість 
 тис. грн.  тис. грн.  тис. грн.  тис. грн. 
Торгова дебіторська заборгованість 177 097  177 097  206 376  206 376 
Інші фінансові активи 3 827  3 827  3 007  3 007 
 180 924  180 924  209 383  209 383 

 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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: 

 31.12.2020  31.12.2019 
 тис. грн.  тис. грн. 
Банківські кредити 279 070  236 899 
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 411 279  318 009 
За вирахуванням грошей та їх еквівалентів (4 709)  (7 060) 
Чисті позикові кошти 690 349  547 848 
Власний капітал (115 853)  (147 455) 
Співвідношення чистих позикових коштів до власного капіталу -596%  -372% 

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 2020 та 2019 років 
за рівнями використанням даних: 

Рівень 1 – Дані котирувань на активних ринках 

Рівень 2 - Значні спостережувані вихідні дані  
Рівень 3 - Значні неспостережувані вихідні дані 

Ієрархія джерел оцінок активів та зобов’язань за справедливою вартістю станом на 31 грудня 2020 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         
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 177 097   -    -   177 097 
Інші фінансові активи 3 827   -    -   3 827 
Грошові кошти та їх еквіваленти 4 709    4 709  - 
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається        
Банківські кредити 279 070   -   279 070   -  
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 411 279   -   -   411 279 

 

Ієрархія джерел оцінок активів та зобов’язань за справедливою вартістю станом на 31 грудня 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         
Торговельна та інша дебіторська заборгованість 206 376   -    -   206 376 
Інші фінансові активи 3 007   -    -   3 007 
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 060    7 060  - 
Зобов’язання, справедлива вартість яких 

розкривається        
Банківські кредити 236 899   -   236 899   -  
Торговельна та інша кредиторська заборгованість 318 009   -   -   318 009 

 

За звітні періоди переведення між Рівнем 1, Рівнем 2 та Рівнем 3 джерел справедливої вартості не здійснювались. 

Нижче наведене порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Підприємства, 
відображених у фінансовій звітності, за категоріями. 
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